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CATALOGUS
Van eenUITMUNT END

EnOVERHEERLYK

KABINET
Konltige

SCHILDER VEN,
TEKENINGEN

finPRENTEN,
Door de beroemde, en voornaamfte Neder*

landfehe, en andere Meelters,

Als roeccie eenige fraayeBEELDWERKEN
EnRARITEITEN.

Alles mee veel moeite, en kunde byeen verza-

meld, en nagelaten, door Wylen den Heer

iJNI COL AAS NI E UHO FF.
Het welke alles Verkogt zal worden

,

Door de Makelaars

PHILIPPUS van der SCHLEY,
HENDRIK de WINTER, en

k JANYVER, M&M V
Op Maandag den 14 April 1777. en volgende Da-
gen , ten Huize van Arnoiaui Dankzhcytt , Ces-
telein in 't Oudezyds Heercn Logement , bin-

nen Amftcrdam. Alwaar de Schilderyen

daags voor den Verkoopdag voor een
ieder te zien zullen zyn.

De Catalogus is in V Franfch en Nederduits ie

bekomen by de bovengemelde Makelaars, mits <1 \jp[h
daar voor te betalen 10 Stuiver'v. L- '

~'

Te A M S T E R D A M,
By J. STANHOFF1US Andriesz.,

Bockvcrkooper 1777.



BERIGT der VERKOPING.

Men zal op Maandag den 14 April 1777. nadc«

middags ten 4 uuren precies beginnen , met de fe-

koningen, van ageer af, mee Konftboek Letter S,

en zoo alle nademiddagen werden vervolgt , tot

Konftboek A, en wanneer de Tekeningen af ge-

loopen zyn, zo zal men op 't bovengemelde uur,

mede nademiddag beginnen met de Prenten , van

agteren af, met Oraflag No 18.

Woensdag den lödico, zal men 's morgens ten

10 uuren precies beginne met de Schilderyen.

Donderdag den 17 dito, zal men op 't voorge-

melde uur beginnen met de Rariteiten, en na de-

zelve de refterende Schilderyen.

De Koper zal gehouden zyn , boven hunne uyc-

geloofdc Kooppenningen , van yder Gulden

een Scuyver Opgelt te betaalen, en de bèta-

lingdoen in grof Zilver gek, of GoudeRyders.

De Schilderyen zyn alle gemeeten zonder hunne

Lyften,metdcAmllerdamfe voetmaat van 11 duim.

VERBETERING.
Pagina 110. No. 206. ftaar Jacob van der ülft.

leeft Jacob van der UJfi.



DEN
K'UNST MINNAAR.

jHier word den Liefhebberen der fraaye Schilder*

kunft aangeboden , de keurige Verzameling van

Schilderyen , Tekeningen , en Prenten , met zeer

veel vlyt, enfmaak vergaderd, en nagelaten door

den hmjllievenden Heer Nicolaas Nieuhoff,

't zou ontydig zyn, om hier ter plaats , 't zy over

den bezitter , 't zy over deszelfs fraaye Kunft ka-

binet , 't eene of 't andere te berde te brengen , dit

zullen ivy Jlecbts aanmerken , dat de Liefhebberen

verzekerd kumrn zyn, dat de benoemde ftukken 9

allen , niet alleen echt , en zuiver , maar ook van

die Meefiers z$n, welken hier opgegeven worden;

dat dezelven onopgefmukt , jujft zo als zy in de

daad zyn, hefchreeven ftaan ,• dat allen onbefebaa*

digd, zorgvuldig bewaard , wel onderhouden, en

tneeft alle met koftbare cierlyke vergulde, en eenigs

weinige , met zwart Lyftwerk voorzien zyn , voorts

mag men ook van deeze Verzameling dit in 't ly-

zonder nog aanmerken , dat hykans de meefte ftuk»

ken , 't zy van de zelfde, 't zy van verfcbeiden.

Meefters, zeerkiefth, en fraay gepaard zyn,»

Hoe



Hoe lieflyk weidt een keurig Oog,

Wanneer 't aanfchouwt de Schilderyen 9

Met verw naar Iris regenboog

GemengJ, om met natuur te iïryen.

G. Langendyk.



CATALOGUS
VAN EEN

UITMUNTEND

KABINET
SCHILDERYEN,

TEKENINGEN en PRENTENj
BEELDEN en BEELDWERKEN,

ENZi

A.
( Guilielmo van ) AALST.

No. I. Hoog Ï24 , en breed 19 duim. JDk.

Een rood geaderde marmeren tafel, gedeelte-

I'yk gedekt met een rood fluweelen kleed , met

'goude franjes, waar op een zilveren fchotel mee

ten opgefneden haring , twee wens , en witte

brood , benevens een roemer met Rhynfche VVyn *

'een tros b'aauwe druiven met een wyr&aardsrank,

<en op dezelve twee capelletjes en een flak. Dit

A Stuk
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2 CATALOGUS
fluk is zeer delikaat, en uitvoerig behandeld, en

kan als een der beften van dezen Meefter aange-

erkt worden

£ * fff / iU~ ' (
( Guilielmo van ) A A L S T.

>W<U ifcMfj^^ ^ Hoog 24, breed 19 duim. D*

Een marmeren Tafel , gedecltclyk gedekc mee

_3en paars fiuweelen kleed met goude franjes ; op

de tafel ftaat een zilvere vaas, met verfcheiden

bloemen , als roozen , tulpen , papavers , an-

gelierenen anderen, verder ziet men verfcheiden

Infetten en waterdroppelen die op de bloemen

geplaatft zyn. Dit ftuk , 't welk een weerga van

het voorgaande is, is in allen deelen niet minder,

dan hetzelve.

(H. J.) ANTONISSEN.

No. 3. Hoog] 9, breed %J duim, DK .

Een aangenaam landfehap, op welkers kluitag*

tigen en met aardige grasheuveltjes bewaflenen

voorgrond , leggen eenige koeyen en fchaapen

,

waar by ftaat een rood bont koeitje , met een wit-

ten Kop, ter zyde eenige beeldjes, meteen vifch-

net en hengelroede , waar agter een rots en

kluitagtig gebergte , met ftruiken , ranken en

boomgewas; ter regte zyde, een klare rivier,

waar agter een bergagtig landfehap met boeren

woningen , veedrift en zandagtige weegen. Dit

is



VAn SCHILDERYEN. 3

U zeer belder en zonagtig behandeld , ook fis eü

'meefterlyk geteekend , en vet in de verfgefchildert

(tf. 50 ANTONISSEN. ) tf.li ClA.

j4$—:No. 4. Hoog 19, en breed ij duim. DK .

Een aangenaam landfehap, op welks voorgront

gezien worden een witte leggende en twee bonte

flaande koeyen , met eenige fchapen , agter de-

zelve een fteenagtig gebergte , rykelyk met digt

bewaffen geboomte, gras en ranken gecierd ; ter

linke zyde eenige beeldjes, die een net ophalen,

uit een heldere en zagt itromende rivier , waar

agter een bergagtig landfeh-p , met huizen ,

beelden en beeften : in 'c verfehiet eenige boska-

dierj en blaauwagtig gebergte, mede zeer zonag-

tig, voordsin allen deelengelyk aan het voorgaan*

de, zynde de beeldjes zo fix, als ofzy van Te'

fiiers waren.

C>2) ASSELEIN, anders CRABBETJE.^ Jr/aeM £&
No. 5. Hoog 18, en breed 17 duim» Dk> ^

Een rotsgezigt, met verwulfzels, boogsgewya

önderfchra^gd met zwaar op elkander leggende

iteencn ; in 't midden een ftil waterbeekje, waar

door een vrouwtje, met een mand op 't hoofd,

ien een klein jongetje met opgefchorte kleederen,

ter halver beenen doorwaden; vereer een heer,

toet een mantel, en neffends denzelven een land-

A 2 man,

J73



4 CATALOGUS
man, die op een knie leggende zynfchoenenbindc,»

by dezen Haat een mandje met een linnen doek

bedekt, en aan den uitgang der rotze een ezel-

dryver, benevens een hond , in 't verfchiet ver-

toont zich een bevallig landfehap , 't welk alles

zeer fraay en met de natuur overeenkomende be-

handeld is,

(>0 ASSELEIN, anders CRABBETJE.

ej^f No. 6". Hoogi\\, en breed 19e duim, P*"-.

f ' .j.
,

Een beuvelagtig landfehap , met geboomten,

ter linke zyde een flil water , over 't welk een

fteenen brug , waar verfcheiden zoorten van vee

wordt over gedreven ; een vrouw te paard , en

een man op een eezel geleiden dezelven , en een

landman ftaat ter zyde by een beladen eezel: op

den voorgrond, aan de regte zyde (laat een Jon-

geling by 't water te drinken , nevens hem een

hond , en een mandje , wa.irop een kleed legt

;

door een der bogen van de brug , ziet men in
J
c

verfchiet eenig gebergte , zynde alles fraay ge*

penceeld en zonagtig gefchilderd.

vdai

A B. Koper.

yrs /üAyrY^ No. 7. Hoog 6, en breed 45 duim.

Een poreeïynen flesje , waarin eenige differen-

te bloempjes , op welkers bladen, eenige infec-

tens aazen , aardig en plaifant gefchilderd.

B.

JS - :



van SCHILDERYEN.

B.
(Ludolf) BAKHUIS EN.

No. 8. Hoog 17, en breed ii\ duim. DK.

Een woelend water , met verfcheiden groote ^ e

en kleine zeilende fchepen , en een roeyende floep

vol' volks ; ter regte zyde een flads bolwerk, <*

waarop een windmolen , voor 't bolwerk een ver

uitgeftrekt paalwerk, waar tegen 't ruifchend wa-

ter al fchuimende aan fhat ; 't water is zeer dun

en klaar, en alles fix en meefterlyk behandeld.

(Ludolf) BAKHUIS EN.

No. 9. Hoog 17, en breed o.\\ duim, Dk.

Een gezigt van den 'zandhoek af langs 't Y na

den muiderdyk; ter linke zyde ziet men 't tol-

huis aan de buikfloter vaart, waarvoor eenige zei-

lende en roeyende vaartuigen ; ter regte zyde

een verwonderlyk fraay voor de wind zeilend

kaagje en andere groote en kleine vaartuigen ; ten

einde de oofterfe kerk, en een gedeelte der fta<J

Amfteldam. In dit (luk is alles zo fchoon en na-

tuurlyk verbeeld, als men van dezen meeiler zien

kan..

A 3 CLu*



6 CATALOGUS
(Ludolf) BAKHUISEN.

No. 10. Hoog i7 9 en breed 2\\ duim. D K
*

^ ^^Éen gezigt uit 't Y te zien op de ftad Amftel*
V- Ca y~ - ^j^. jn »c kabbelende water zyn veelderhando

y~p-^ ^ f uL-^&oorten van gropte en kleine zeilende, rocyende

* "U-y
en leggende vaartuigen : in dit ituk vertoont zig

X On f — - ' £fine zwaare dryvende lugt , waardoor 't water

op den tweeden grond zeer naiuarlyk befehaduwd

wordt , en verder in allen deelen eene zeer vol-

doende wedergade van het voorgaande.

(5. van) BASSEN.

/• / ^v No. II. Hoog il. en breed Q^é duim, PNI*.

Een binne kamer van een grootfche bouworde,

rykelyk vercierJ met meubelen en fchilderyen

,

/ gtilutfeerd met de historie van lazarus en den

ryke man , op den voorgrond twee knegts , die

een groot koelvat aandragen , wat verder een wel

toebereide tafel met fpyzen , waaraan de ryke

man, een heer, en drie dames gezceten zyn ; ter

linke zyle , aan den ingang van een pragtige

poort , is de arme lazarus gezeten , wordende

zyn been van een hond gelikt , die iluk is uit-

voerig en kragtig behandeld.

tCor*



van SCHILDERYEN. 7

(Cornelis') BEGA.

No. T2. Hoog 14. en breed i\\ duim. PNL.

Een binnenhuis, waar een vrouw zit met een

kind op haren fchoot, voor dezelfde een oude vrouw

mee een wie geplooide kraag om haaren hals , die

met 't kind fchynt te fpeelen; een man, leunen-

de op de oude vrouws fchouders, ziet 't kind al

lacchende aan : 't geheel vertrek door is met vele

huismeubilen voorzien , en de beelden worden

zeer natuurlyk door een venfter gedaagd ; alles is

fix , dun en meefterlyk , zo goed als men var

dezen meefter zien kan , behandeld.

(Cornelis*) BEGA.

No. 13. Hoog 141, en breed lij duim, P^.

Een buitenhuis , voor de deur iftaat een vrouW,

houdende haar linkehand op de onderdeur, wor-

dende door een man, die voor haar op een laage

houten bank zit, een houten kan toegereikt; een

andere kwant , die in een leuningftoel zit , met

een pyp in zyn hand, fchynt de kragt des dranks

door zyne houding duidelyk te kennen te geven,

wordende van een aardig oud ventje, waar tegen

deze fpreekt, naauwkeurig al lacchende aangezien,

dit is mede in allen delen zo goed als het voor-

gaande , en eene complete wedergade.

A4 im



& CATALOGUS;
(Nicolaas) BERCHEM.

No. 14. Hoog 14, en breed i<)\ duim. P*?J>

(/7e£^v vXCsnayiftyLzn. bergagtig landfchap, de voorgrond ver».

/ /toont een rotsagtigen oever , met fbeenen , kluu

ƒ ^y£— 1 - ; -. ten , laagftamde boomen en ftruikjes bezet , waar

agter een heldere en klaare rivier , in dezelfde

r worden twee geelagtig gecouleurde oflen , fchaa-

pen. bok en beladen muilezel , door een herder

met een ftok en hond voortgedreeven : een

vrouwtje met een kind op den rug, gaat met haar

tyoote beenen agter 't vee; ter regte zyde over

de rivier , een rors- en fteenagtig hoog geberg-

te, met boomen
t
en ftruiken bewaflen , door de

rivier gaat een harder, die een koppel fchaapen

en bokken voorddryft, waarvoor een man cp een

beladen muilezel rydt , mede een ander laftdraar

gend beeft voortdryvende; verders een kittelagtig

warm en helder landfchap , met variabele gron-

den en hoogwykend gebergte, dit is een puik

proeffluk van dezen groten meeller..

(Nicoiaas) BERCHEM.

/y^ty6/>^£</. No..15, Hoog 13^ , en breed 184 duim. P™-.

/ «^_
(

,
Een.heuvelagtig landfchap, op den voorgrond

-* ter regte zyde, ziet men een flaande vrouw met

een koperen melkkan op den rug, fchyncndc te

fpreeken ttgens een ander vrouwtje , dat neffens

haar gezeten is, met een flapend kindje op den

ichoot

,



v,an- SCHILDERYEN. #

fchoot , agter deze is een leggende koe , en een

ftaande os , waarop een herder leunt , en wat

verder, tuflchen eenige boomen, by een berg i$

een ftaande koe, van agteren te zien, ter linke

zyde op den tweeden grond , vertoont zig eenig

fïaand en leggend vee : in 't verfchiet doet zich

op een rivier en hoog gebergte Dit ftuk is

zeer fraay , uitvoerig en fïx gcfchilderd.

(Nicolaasy BERCHEM.

Nö. l6. Hoog 13, en breed 11 duim. PNL .

?.£ÜEen landfchap, ter regte zyde, een van groote J • */ ff~U^i>

graauwe fteenen opgemetfelt voetftuk, met flruj-

ken en ranken bewaffen , waar een ftroompje wa-

t-er uit komt vallen , in een vierkanten fteenen bak,

alwaar een herder met een hond , een drift fcha-

pen , geit en koe, na toe dryft, een rosagtige

ram ftaat met zyn voorde pooten op den bak te

drinken, terwyl 't andere vee daar na toe gaat,

en weer afkomt; agter 't vee een rivier, waarby

een man op een eezel , die tegens een ander man

fpreekt , over de rivier eenige ronde muurwefc.

ken , toorns , fteene brug en plat gedakte hui-

zen: in 't verfchiet een blaauwagtig gebergte,

waarboven een dunne lugt , met kleine dartele

wolkjes, zeer fix en meefteilyk behandeld.

A 5 {Dirk



lo CATALOGUS
(Dirk van den) BERGEN.

)

<f H/l/ / / P°'
l?' Hoog\$

t
en breed ij duim, DK .

J&5 Een aangenaam landfehap , alwaar ter regte

.zyde op een kluitagtigen grond een herder zit,

/ die een hond flreelt , agter deze een rood
bonte os , fchaap en geit ; verders nog cenig

ïlaanden leggend vee, vervolgends een bergagtig

landfehap , met gebouwen , boomen en laagwas-

fendc Struiken, helder en kragrig gefchilderd.

(GerriO BERKHEIDE.

A.£^Z No. l8. Hoog Ig, en breed 19 duim, Pni..

. ,Een gc-zigt langs 't fparen, in de ftad Haarlem,

ter linke zyde over een brug , ziet men de brou-

wery 't wapen van Haarlem , in 't verfchiet de

groote kerk en 't klokkenhuis, waarvoor eenige

huizen, en de ophaalbrug over de gragt, waarin

diverfe groote en kleine fcheepen met beeldjes,

dit is van 't belle foort van dezen meefter

,

zeer uitvoerig , konftig en aaDgenaam gefchil-

derd.

(Ger.



vak SCHILDERYEN. ii

(Gerrit) BERKHEIDE.

No. 19. Hoog ii\ y en breed 17 duim. P^.

Een capitaale ordonantfle, verbeeldende een

landfehap met verfcheiden trotfe gebouwen, op

den voorgrond ter regte zyde, ziet men de over-

blyffels van een trcffelyk gebouw ; in 't midden

een weinig ter linke zyde, een pragtige fontein,

op welkers bovenfluk geplaacflis, een ftandbeeld

van Neptunus , zynde verders geftoffeerd met

eenige heeren te paard , een Jager met honden,

flaande en leggende fchaapen en andere beeldjes;

verders een tuingezigt , alles 'ongemeen helder

en zonagtig , en volkomen in de manier van van

der U/ft gefchilderd.

QFerdmand') BOLL.

No. 20. Hoog 34 , en breed30 duim. D*. ^j /),/-
. J J/Je S7M

Een mansbeeld tot aan de knien uit , zittende

aan een tafel in een rood fluweelen kleed, mee ^V^.6 — /

breed geflikt borduurfel , zyn regte band mee J_y
een leeren handfehoen bekleed, en van de andere/

hand komen de vingers op de tafel. Dit ftuk

is zeer teeder en zagt, te gelyk ftout en vet in de

verf, als door Kembram gefchilderd.

o«



« CATALOGUS
( Jan en Andries ) BOT H.

No. 21. Hoog ^\>en breed 374 <fcü». DK.op pNt.

>* sUbbzÉd. Een ongemeen fchoon en aangenaam italiaanfch

/ t . landfchip , op welks kluicagtigen voorgrond ,

Jj*j0~'. - een man op een beladen muilezel zit, en voor-

waard komt aanryden ; ter regte zyde eenige

klipagtige heuvels, met boomen en afhangende

J^- ft' uiken bewafTen , waarvoor een zittend en ftaand

mannetje, die zeer attent zien na eene voortra-

zende carravane, beftaande in een koets, en op

muilezels , en op paarden rydende reizigers ,

langs eenen helderen weg door 't gebergte ; ter

linke zyde een afvallende waterftroom , die van

een hoog gebergte tuffchen de rotfen , begroeid

met zwaar geboomte en lies , komt afruiflchen

,

waarby een reiziger uit een houten bakje ftaat te

drinken : 't verfchiet toont een hoog gebergte,

en laage valeiën met klaare waterflroomen door-

fneeden; alles is even uitvoerig, flx en meefler-

]yk behandeld en met eene lieflyke zonne in eenen

helderen dag vertoond.

(Jan en Jndries) BOTH.

No. 22. Hoog ijl) en breed 2i\ duim. K*..

n crl£**&* ^<^Een dito italiaanfch landfehap , ter regte zyde

/ op den voorgrond een wit paard met een rood

* Jö£5~-Ï~ Jkleed over'tfadel, waar agter een mannetje mee

zyn ellebogen ruftende op 't paard , en fchynt te-

gens
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gens een vrouw te fpreeken, die agterhem op een

muilezel zie, waarby gaan tweeoflen, die van

een herder worden voordgedreeven , komende
van hoog klipagtig gebergte , rykelyk met ge-

boomte , flruken en ranken bew;.flTen; ter linke

zyde een heldere en klaare rivier , waar over een

ileenen met ronde bogen opgemetfelde brug, en

agter dezelve een ronde toorn en bergagtig land-

fchap; de oever dezer rivier is zeer bevallig mee

rotfen , kluiten en lies bezet, 't verfchiet is

zeer verre mee blaauwagtige gebergtens en va-

lden , dit fluk is mede zeer uitvoerig , warm,

en zonagtig gefchilderd, en niet minder dan het

voorgaande.

BRAMER,
No» 23. Hoog ai , tn breed 14 duim. Pnl,

Een binnenhuis, waarin een goedergelukzeg- Q J- *,*"&*'

Her, die een boerin de hand vaft houdende, iets

fchynt te voor zeggen; agter dezelve ftaat een ^f^^ *&

•

bofer aandagtig te luifteren , by dezelve en verder

in 't vertrek leggen en zitten de overigen van 't

heidens rot ; zynde verder geftoffeerd met oud

huisraad en andere ftoffagie, fix en kragtig be-

handeld.

(&V-



14 CATALOGUS
(Pieter) BREDAEL.

ftA/£e£j^°' 2 4* H°°3 7i en breed $ dnim. K*.

Een heuvelagtig landfchap , verbeeldende een
-/i * brabandfeh dorpgezïgt ; op den voorgrond ftaaii

twee po ftwagens met reizigers , voor een her-

berg , en daar by een heer te paard , zig verver-

fchende, ter zyde een Bedelaar een aalmoes ver-

zoekende , en eenige juffers met kinderen: ter

linke zyde eenig grazend vee ,
gebouwen en

geboomte ; alles zeer, helder en uitvoerig ge-

fchilderd.

f.J?ft

(Pieter) BREDAEL.

^^/No. 25. Hoog 9, en breed 12 duim, P«L;

Een gezigt van een ftad, gcleegen aan de zee,

ter linke zyde ziet men een menigte volks by ee-

nige viflehers , die haare Vis op den oever van s

c

Meir hebben leggen , bezyden de viflehers

vaartuigen: de zee vertoont zig ftil, meteenige

groote en kleine vaartuigen; alles is helder, plai-

fant en uitvoerig behandeld.

(Ofd,
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CQuirein-) BREKELENKAMP.

No. 2 6» floog 19, en breed 23 duim, P 1^.

Een kleeremakers winkel , alwaar een ftaande (_
J- >4^- •^5

vrouw met een blikke marktemmer vol groen tens

aan haaren arm , een kleed vertoont aan den baas

die op de tafel zit, met een bril op zyn neus en

tegens 't vrouwtje fpreekt; ncffends den meefter /
zit een Jonge, dit 't vrouwtje loens aanziet; ter

regte zyde van het iT.uk een vrouwtje , zittende

by een brandend vuurtje , waarover een ketel

hangt, by haar hebbende een roode gatepetiel

,

waarop leggen twee gefneeden fchelvilTen met

kuit en lever , dit lluk is zeer natuurlyk , aan-

genaam van couleur en meefterlyk gedaan.

(Paiüus) BRIL.

No. 27. Hoos; io, breed i^l duim. KR . G , rr/sy- J) •)

Een zeeftrand ,
geftoffeerd met de bybelfche

hiftorie van een bezetenen , men ziet chiiftus

gebieden, dat de duivel uit den bezetenen vare,

die daar op zyn verblyf neemt in de zwynen , dcwel-'

ken zig in de zee werpen, waarop de bewaarders

de vlugt nemen , voords ziet men de apollclen

en verfcheiden aanfehouwers op den voorgrond,

verder hoog gebergte en gebouwen , en op de

zee verfcheiden vaartuigen, dit (luk is helder

van couleur, uitvoerig en kragtig gefchilderd.

{Pau-
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(Paulus) BRIL.

/^) r-r-" ' /•Np
i_2j> Hoog 6 , en breed 8 <&//>«. KR.

/ Een landfchapje , met gebergten en boomeri

^ fdJ" -
"' geftoffecrd, ter regte zyde op den voorgrond mefe

een herder, verzeld van eemge ïcbaapen en bok-

jes, by een beekje, dat van de bergen afloopt

:

verder eenige koornlanden , en een (lad in 'c

verfehiet : uitvoerig en fraay behandeld.

QGerard ter') BURG.

/ No. 29. Hoog 18, en breed 14 duim, rNL .

fr) C]r~' ' JT
—

^

* ^**~
f^^ Een binnenkamer, waarin zig vertoont een nee

/O / . .betimmerde fchoorlteen , op witagtige marmeren

/ ^'pilaren , voor denzelven een tafel , met een

donker rood kleed bedekt, waar voor een gratieus

dametje zit, in een ligt rood fluvveelen jak mee

wit bont gevoerd, zy is bezig met 't hair te vlcg-

ten en kykt in eeh fpiegel , die voor haar op de

tafel ftaat waarby een fpeldekuflen, kandelaar

poederdoos en fchuyer; agr.er haar (laateen dienft-

maagd die het hair van de juffer kamt , dit ftiikjö

is van 't befte foort van dezen meefler en zeer te-

der en eel gefchilderd.
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C.
(Hmderik') CARRÉ.

No. 3c. Hoog ir, en breed 9 duim. P**-.

Dit fraay en uitvoerig kabinetftukje , verbeeld ^ /s6-£>6C

een ouden philofooph in zyn ftudeerkamer , zit- ^ / ^_ •

tende in een armftoel voor een bekleede tafel

,

op welke een opengeilagen boek legt, ter eene/

zyde ftaat een ftandbeeldje $ en ter andere een

hemelglobe , hy is gekleed in een paarsagtigea

overrok , met bont gevoerd , op het hoofd een

zwart kalotje , hy heeft een bril op den neus,

en verfnydt met veel aandagt een pen ; verder

hangt 'er een mantel, tegens den muur, een land-

kaart , hoger ziet men eenige planken met boeken

en papieren , waarop het zonagtig ligt zylings

door een venfier , met een bevallige werking

fpeelt dit ftukje zo fraay van vinding, als fchil-

dering , is eene der konftigfte van dezen meefler.

(Henderik') CARRÉ.

No. 31. Hoog is y en breeds duim. P«t. &J, <JV&^ !/Ó

Een groots binnenhuis; ter regte zyde een zit- jj{ J*L '

tende vrouw, hebbende in haar hand een ftukje

broods, dat zy aan een engelfch windhondjefchynCy/

te geven ; met haar andere hand houdt zy een geheel

brood op haaren fchoot, by haar flaac een gedek-

B te
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te tafel , waarop een ftuk vlecfch , boter en

kaas, en een glas bier , verder komt een dienft-

maagd met een fchotel met fruit. Dit ftukje is

mede natuurlyk en meefterlyk gefchilderd.

(L. £.) COCLERS.

%A£&£/ No.* $!• Hoog 1$, en breed 10 duim. PNL .

Een binnenkamer, alwaar een bevallig dametje

zit tezingen , werdende geaccompagneerd door een

heer die; op een dwarsfluit fpeelt, waar by (laat een

kindje 't welk dit met veel vermaak aanhoort : dit

ftuk is fix gefchilderd en van een goed erFecl.

(Jan Mattias) COK.

/ ƒ/ - • No. 32. Hoog 15, en breed ia§ duim» Pnl.

Een teekenend vrouwtje, met een wit linnen

Pa _ . _ . . kapje op 't hoofd, gekleed in een paars fluwee-

len jakje met wit bont gevoerd en een weerfchy-

nend couleurd rokje , zittende voor een tafel

,

waar op een plank ruft , op welke zy op blaauw

papier iets fchynt te teekenen , op de tafel lege

een kinds borftbeeldje , zwarte konüprent , en

verfcheiden tekengereedfehappen ; ter zyde een

fchilders ezel , en verder een boekenkafl: , waar

op eenige pleifterbeeldjes ftaan; ter andere zyde

een alcove, waarin een penanttafelrje ftaat , op

het zelve ziet men een globe , aan de muur hangt

een fchilderytje , verbeeldende een fraay pour-

tretje van G. Flink', alles is ongemeen fraay be-

handeld , konftig en meefterlyk , in de manier

vanM'ö/, gefchilderd.

(Jan
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$jë ten) COMPE.
v, , ...
No 33. Hoog 16, en breed 20I duim. put;

Een gezigt van 't bothuisje, te zien op de nieu-

we ftads herberg der ftad Amfteldam , voor de-

zelve legt de Buikflooter fchuit, waar in zyn ee-

pige heeren en dames , en andere reizigers ; ter

linke zyde de haringpakkery en toren , ter reg-

te zyde ziet men langs 't paalwerk na de oude

ftads herberg en bikkers eiland , zeer uitvoerig

en netjes gefchilderd, en door een helder zoune-

ligt gedaagd.

(Jan ten) COMPE.

No. 34. Hoog 16 , en breed io\ duim, P«.

Een dito gezigt , uit de haringspakkery , op de"

nieuwe ftads herberg en brug , en verder op

eene menigte fchepen , die ywaard in leggen ; op

de brug ziet men een toeflede, en eenige flaande

en wandelende beeldjes : 't water is dun en hel-

der, met differente groote en kleine zeilende en

leggende fcheepen geftoffeerd , in allen deeleii

niets minder dan het voorgaande.

Jm2/X

B 2 (Jan
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(Jan ten) COMPE.

No. 35. Hoogs, en breed i\ duim. pNt#

Een gezlgt in de fcad Leiden ; men ziet 'er langs

deMaare, (waar in diverfe fcheepjes mee zeilen

en maften ) eenige huizen , waar ageer de Maare

kerk , met haar ronde koepel , toren en uurwy-

zer ; op een brug en langs de gracht eenige wan-

delende en werkende menfehen, mede helder en

vet in de verf, zeer natuurlyk behandeld.

J^UXaa^L /
•

^jan fm ^ C0 MPE.

j£" .' - ' -< No. 36. Hoog 5, en breed i\ duim. P*&#

LEen gezigt op een adelyk flot , rondsom in 't

ater : ter linke zyde een weg, waarop een man

die een os voorddryft ; by een hengelaartje , die

aan 't water ftaat , ziet men een vrouwtje met

een kind op den rug ; verder een landfehap en

een dorp in 't verfchiet , mede helder en zonag-

tig en gelyk, aan het vorige.

(de la) CROIX.

No. 37. Hoog 15, en breed 32 duim. DK -

Een Italiaanfch landfehap ; ter linke zyde ziet

men den berugten zwaaren waterval van Tivoii

;

ter regte zyde eenige viflehers en andere beeld-

jes ; 't verfchiet is een bofch- en bergagtig land-

fehap,
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fchap , met eenige kafteelen en antique gebou-

wen , zeer helder , aangenaam en mecflerlyk ge^
fehilderd. \ gfc J,

ijk la) CROIX. /

No. 38. Hoog%$> en breed 32 duim. DK . \

Een wedergade van het voorgaande, zynde me-^
de een waterval , waarby eenige vifïchers met

hengelroeden ; ter wederzyden 't water, eenige

rotsagtige heuvels, waarop eene houten brug, en

op dezelve eenige beeldjes ; 't verfchiet is een

bergagtig landfchap en een hoek van een ftad

,

met ronde torens , poort en muuren , mede
zonagtig en gelyk aan het voorgaande.

(Jlbert) CUIP.

No. 39. Hoog 195, en breed 29 duim. P*1-. ,

j Een ongemeen fraay land- en watergezigt ; ter *• • Ssusè
/-" linke zyde een bofchje van laagftamde boompjes en / ~

ftruikjcs , waarby een gras en kluitagtig veld , <* * /OD
waarop leggen 4 kloeke zwaare koeïjen, als twee

witvale en twee rosagtige; waarby een zwarte bonte
/

koeflaat, ziende na eenige zeilende fcheepjes in

de rivier ; ter regte zyde zit een herder op een

verhevene met gras bewalTene aarde, in een wit

hembd en blaauwagtige broek , zyn ftok en rok

nevens hem; over de rivier eenige gebouwen en

boeren woningen , waarby en langs de rivier een

B 3 aan-
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aangenaam geboomte': dit alles is verwonderlyfc

natuurlyk en flx gedaan , en kan voor een der

bellen van dezen meefter gehouden worden.

D.
(Dirk van) DEELEN.

No. 40. Hoogtf, en breed <)\ duim. Kr,

jyi^é^6eJ</. Een proteftantfche kerk, van binnen te zien ,

/ Sr geftoffeerd op den voorgrond met verfcheiden

JZ 6-^5 —
.

-. heeren en dames , en verder een menigte menfchen,

welken aldaar vergaderd zyn, om den dienfl; aan te

hooren, ook vertoont zig hier een predikftoel , or-

gel , eenige wapens en andere cieraaden : dit

kabinetftukje is extra kondig en uitvoerig gefchil-

derd, en van een fchoone bouw- en doorzichtkunde.

(Dirk van) DEELEN.

a.4& /o&éi No. 41. Hoog dl, en breed 11 duim, K*.

. __ Een dito kerk van bionen te zien ; deze is van

een grootfche bouworde , vcrcierd met eenige

graftombes, graffchriften, wapens ,

r

orgel enz. en

geftoffeerd met eenige wandelende beeldjes, me-

de zeerfraay , konilig en uitvoerig, gelyk het voor-

gaande.

Qacob

/ 8j
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(Jacob van der) DOES.

No. 42. Hoog 3U, en breed 25 duim. DK .

Een ongemeen fchoon landfchap ; ter regte

zyde zie een bevallige vrouw, by eenige kruiden yy/^
en breede bladeren voor een fchaapskoy, die met

groot en aangenaam geboomte belommerd is, ne-

vens haar ftaat een kindje, dat een peer aan de

moeder laat zien ; vooraan in 't ftuk een leggende

witte en bruin gevlakte hond , waar agter een

witte bok, ftaande en leggende fchapen, en ros-'

agtige koe, verders eenige oude muuren van een

grootfeh vervallen gebouw, zynde ditftuk zo ver-

wonderlyk fraay, dat 't gewis voor een der beften

van dezen meeftcr mag gehouden worden.

(Jacob van der) DOES,

No. 43. Hoog 165, en breed 20 duim. PNL.

Een landfchap , waarin vertoond_ word , de

optogt van Jacob; op den voorgrond, ter linke

zyde ziet men een drift fchaapen , waarby een

vrouw op een wit paard , die een kind aan de

borft heeft , nevens deze een harder met een

fchaap, dryvende eenige koeijen.; voorwaards

eene menigte fchapen, koeijen, bokken en zwaar

beladen kamelen , trekkende door een aangenaam

landfchap met gebouwen > bergen enboomen : dit

ftuk is zeer natuurlyk fraay en meefterlyk gedaan.

B 4 {Jacob
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(Jacob van der') DOES.

f
%
A^yyiJ ^ï, r No, 44. Hoog l6| , en breed 20 duim, DK opp*1

.

^ e-i
Een dito landfchap ; waarin ter regte zyde een

3 I & —
; '.' drift fchaapen , rammen, bokken en geiten»

waaragter een kloeke rosagcige os ; agter dezelve

flaat de aartsvader Jacob , fchynende te fpree-

ken tegenseen vrouwtje, 't welk met een kind op

haar arm op een wit paard zit, en agter hem een be-

laden kameel ; voorwaard eene groote menigte

vee , harders , beladen kamelen en paarden ; 't

verfchiet een bergagtig landfchap , met ronde

torens en antique gebouwen : meede warm ,

zonagtig en meefterlyk gefchilderd.

(Gerard) DOU.

lAé *J&lffi ' 45- Hoog 12, en breed 9 duim. P^.

Een vrouwtje, in een rood jakje gekleed, ert

met een geplooiden kraag om de hals, zy is omtrent

van vooren te zien, en over de onderdeur van 't

huis leggende, haar hoofd is een weinig gedraaid

na den linken fchouder, fchynende met aandagt

op iets te kyken, in haar linke hand, die op den

kant van de deur ruft, houdt zy een bran-

dende kaars, dewelke zy voor den wind fchynt te

befchermen , door haar regte hand, die zy voor

dezelve houd, 't welke een fraaye te rugkaatfing

geeft op 't wezen en een gedeelte van haar lyf: dit

ftukje

/

2J
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fcukje is zeer konflig van ligt en fchaduwe, en

uitvoerig gefchilderd.

QGerard) DOU.

No. 46. Hoog 6$, en breed 7\duim. Vst .

Een ond man, halverlyf te zien, fchynende als oy. >:J. tjftffl-

in gepeins te zitten; zyn hoofd, dat kaal van boven

is ,wordt omtrent in 't profiel gezien; hy heeft gryze £t^ firP

hairen, en een langen baard, om zyn hals een wie /
kraagje, en is gekleed in een bruine tabbert, mee

bont gevoerd , alles uitvoerig en konftig behandeld.

{Jan /O DUC.

No. 47. Hoog 19, en breed 15 duim. Kr..

/f.&üJjEen muficerend gezel fchap in een kamer ; een

heer en dame, die op een grooteen kleine bas fpe- /

len , worden door een ander heer met een fluit, en &y >-?^ "~

een dame, die zingt, geaccompagneerd ; agter een

tafel die met een groenagtig kleed gedekt is, waar/

op een verkeerbord en boeken leggen , zit een

vrouwtje te flapen, weiks hoofd dooreen man die

by haar zit, wordt opvvaard gehouden ; ten einde van

't vertrek een ledikant, met een paarfch behangfel

,

koorden en kwaden vercierd : alles is ongemeen

fchoon, kondigen uitvoerig uitgebeeld, zogoed

als in een bed duk van dezen meeder ooit gezien

wordt.

B 5 {Jan
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(Jan W) DUC.

No. 48. Hoog 19, en breed 14 duim. PNL
.

Een binnenvertrek , alwaar een kloeke dikke

kerel op een houten bankje zie, agterdcnzelven wal

verhevener flaat een meefter, die dezen boer een

kiez wil uittrekken; 't gelaat wyft duidelyk aan,

door de toenyping van den mondende houding der

hand , wat kragt de meefter doen moet , om dat been

'er uic te krygen , terwy 1 de boer , door 't aangrypen

des meefters arm en 'c te zamen trekken zyner

toonen, op 't alderduidelykfl de voelende pyn te

kennen geeft ; voor en iets ter zyden hem legt

eene vrouw op haare knien en een klein meisje die

met uitgeftrekte armen al fchreeuwende den lyder

willen te hulp komen, agterwaard een knegt, die

een pleifter klaar maakt ; 't vertrek is rykelykmet

chemifche en chirurgicale gereedfehappen gemeu-

bileerd , en met een fraaje en wel geplooide af-

hangende gordyn vercierd : dit fluk is mede zeer

fchoon van ligt en bruin , en fpreekend ten opzichte

der hartftogten en houding gefchilderd.

(Philip van) DYK.

f%/^// * No. 49. Hoog i6\ , en breed 13* duim. P**-.

f/j{*-.

Sufanna, zittende opeen rood fluweclen kleed
,

en gedeeltelyk met een ligt geelagtig en rood zy-

den kleed omhangen , dog meeftendeeis naakt ; ter

linke zyde een fpringende fontein, komende 't wa-

!;er uit een gefchulpte lleenen kom nederdaalen , 't

bad
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fcad is gedeekelyk omheind met eene kondig ge-

werkte fteenen muur, waaragterde tweeoude boe-

yen , zynde de eene bezig om haar 't kleed af te

trekken , terwyl de andere haar, met den vinger

wyzende, fchynt te dreigen , waar tegen een klein

langhairig hondje fchynt te baffen ; agterwaard

een landfchap, met kloek geboomte, groote vaas

en blaauwagtig gebergte : dit zeer uitvoerig, hel-

der en meefterlyk behandelde fluk is niet min eel

door fmaak en vinding , dan 't keurig kunflpenceeL

E.
(Gerbrand van ie») EEKHOUD.

No. 50. Hoos qq, en breed 41 duim. DK .

In dit ongemeene fchoone (luk, wordt verbeeld / - * - ^ ^/?u(
i

de opoffering vanden Heiland in den tempel ; in 'c / ƒ_

midden des fluks , de oude Simeon , in witte en <*< *** ^

'

ligte paarfch gebloemde kleederen en priefterlyken

borftlap, hy ligt op eene knie, terwyl hy op de an-'

dere 't kindeken Jefus in witte doekjes gewonden ,

en in zyne armen houdende , laat ruften ; voor

hem liggen op hunne knien Maria en Jo-

feph , die in eene biddende geftalte een paar dui-

ven offeren , agter deze de prophetefle Anna , die

met eene flerke aandoening en biddende houding

den jonggeboorenen Heiland aanziet, agter haar

eenige priefters en joodfche mannen , die allen

hunne oogen op den ouden Simeon gevefligd hou-

den , by welken nog flaan 3 mannen en een jonge-

ling»
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ling, waaronder waarfchynlyk Zacharias hebbende
eene prieflerlyke muts op , met afhangende koorden
en kwallen ; ter regce zyde een tafel met een
rood kleed gedekt, waaraan zitten eenige fchrift-

geieerden , die alle met verwondering de voor-
zegging van den propheet aanhooren, en fchynen
dezelve uit de boeken, die voor hen op de tafel leg-

gen te kunnen bemerken , waarop zy ook met hun-
ne vingers wyzen, vervolgendseen altaar, meteen
donker blaauw kleed gedekt , waarop een bran-

dend reukoffer in een kruik , twee brandende
kaarflen , en een open boek ; dit alles vertoont
zig in eenen pragtigen tempel , zynde 'c voor-
naamfte voorwerp ineen fterkligtgeplaatft, doen-
de over 't geheel eene verwonderlyke , natuur-
lyke werking, en is zo meefterlyk behandeld, 'tzy
van ordonantie en teekening, 't zy van couleur ,dat'c

voor zynen grooten meefler Rembrand niet be-
hoeft te wyken: men vind 't zelve befchreeven by
A. Houbraken, in zyn grooten fchouwburg der Ne-
derlandfche fchilders, 2de deel, bladz. 10.

F.
(Maria M.la) FARGE.

Z . v.} . cK^bêL' No. 5 1 * Hoog ia$, en breed io| duim. P"l#

/l. 9 ,
In't voorhuis ziet men een bakker met brood, en

" daar nevens een juffrouw met een brood onder haa-

ren arm, en een hondje , dac fchynt te baffen; ter

regte



van S C H I L D E R Y E N. 29

yegte zyde ziet men door een deur in een binnenka»

nier, en ter linkeeenige boomen en huizen door de

open deur: zeer aardig en uitvoerig gefehilderd.

G.
G E R A R D S.

No. 52. Hoog ia, en breed 10 duim. Pnl,

Voor een buitenhuis ziet men een flaand L
*/• x/i trFl/

vrouwtje, fpeelendc op de bas, en naait dezelve //*}-'-
een ander vrouwtje, meteen mand met bloemen

aan haarenarm, voords een officier, van agteren te /

zien, zittende voor een tafel , en daar nevens een

knegt die een fchotel aandraagt ; aan de andere

zyde der tafel een dame , die door een heer ge-

carefTeerd wordt, endaar agter een flaand mori-

aantje, zyndefix en meefterlyk gefehilderd.

(Jan van) GOJEN.

No. 53. Hoog ü8i, en breed ic\ duim, PNL.
y/y / •

Een winter, zynde een gezigt op 't huis de *« ^ -' ^^y^
Merwe, gelegen aan de rivier by Dordregt, by 'c

zelve (laat een zoetelaars tent en veel fchaatsryders, *-'/ -^-~i
*

wandelaars, arreen vragtfleeden, zynhierbyeen

vergaderd ; wat verder nog al dito tenten , waar-

by geheele troepen volks: in 't verfchiet ziet men

de Had Dordregt , langs welke men ver weg in

de kil ziet , verwonderlyk fraay, natuurlyk, fix

en

/
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eö meefterlyk gefchilderd, en wel mede een der

beften van dezen meeflcr.

(Jan van) GÖJEN.

No. 54. Hoog 7§ , en breed 1 3 duim. P*1-.

Een ftil watergezigtje , langs de rivier de Maas s

buiten Nymegen ; ter linke zyde vertonen zig ee-

nige boeren woningen op den dyk, waarvoor ec-

nige zeilende en roeyende fcheepjes, wat verder

een oud kafteel , op welks toren een vuurbaak ; 'e

verfchiet een laagftrokendlandfchap, met huisjes

en een windmolen, in 't water ook nog al eenige

vifichers met fchuitjes, zeer helder en couleurig 3

fix behandeld.

(Jan van) GOJEN.

No. SS* Hooguit en breed ijl duim. PNt.

<?z^at^*^f Een heygezigt of heuvelagtig landfchap ,
geftof-

reerd met eenige boertjes, benevens een herberg,

waar een poftwagen halte houdt : in dit ftukje ziet

men volmaakt de natuur, levendig en fix verbeeld.

?Z
'&

O"
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{Jan van) GOJEN.

No. $6. Hoog 16, en breed aft duim.

Een ruim landgezigt, geftoffeerd op den voor-

grond met eenige ruftende en gaande beeldjes, v
v

- /$- .'-

verder vertoont zig de toren en ftad Rhenen , lig-

gende in de laagte, en in 't verfchiet de rivier den

Rhyn met eenige vaartuigen , zeer natuurlyk en

warm van couleur.

(Jacobus de) GHYN.

No. 57. Hoog i2h , en breed \6\ duim. K».

In een blaauvvagtigen fteenen nis, ziet men een L J « .'\0-tt

gewerkte glaazen vies , half gevuld met water , /

flaande op 'c voetftuk; in dezelve -zyn geplaatfl: ^ yj?0 - • -

verfcheiden bloemen , als rode en witte roozen j

tulpen , angelieren , benevens eenige andere

kleine bloempjes, ook ziet men eenige kruipende

en vliegende infeótcn : dit ftuk is ougemcenfraay,

uitvoerig en kragtig behandeld.

(Pieter) GYSELS.

No. 58. Hoog 19J, en breed 24* duim. Kr.

Dit ftuk verbeeldt een welgefehikten tuin , met ^ a/i~* éz-

bloemparternes; op deszelfs voorgrond ftaat Chris- / /fy/r-
tus in de gedaante van een hovenier, houdende **

in zyn linke hand een fpadeof fchop, en zyn regte

hand
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hand wat opwaard , en fchynende te fpreeken tegens

Maria Magdalena, die voor hem op de knien ligt,

rnet uitgeftrekte armen, en den Heiland fchynt te

kennen, de voorgrond is rykelyk voorzien met al-

lerlei vrugtcn, als meloenen, pompoenen, drui-

ven, vygen en andere uitheemfche fruiten; in en

rondsom den tuin , diverfebocmen, met bloemen

envrugten, zommigen in den grond, en anderen

in potten en tobben; ter linke zyde in een laagte,

de ftad Jerufalem , alwaar de tempel als een grootfeh

en pragtig gebouw boven alle deanderen uitmunt,

waar agter een rivier, lopende al kronkelende na

het gezigtpunt door een aangenaam landfehap; de

vroege rnorgenzon, met rode en wit geeiagtige

flralen aan de lugt, befchynt 't hooge klipagtigc

gebergte: inditzogefchichtkundig als treffend ftuk

is alles verwonderlyk uitvoerig,en zo doorfchilderd,

als men van dezen meefter in zyn belle Hukken ziet.

H.
(Cornelis van') HAERLEM.

No. S9* Hoogi$> en breed 16 duim. K*.

* cl a/z Een iancjfchap ; p den voorgrond een naakt

vrouwtje, ruftende met haaren linken arm, op de

?l x £ó knie van een man, die nevens haar zit, met een

roemer in zyn hand , en wat verder een tafel

,

waarby eenige zittende mannen en vrouwen , die

elkander liefkoozen , en zig met muficeren ver-

ma-
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maken , terwyl een oude vrouw zorgvuldig met

kryt op een plank, 't gelag aanfchryft, zynde uit-

voerig en kragtig gefchilderd.

( Cormlis van ) H A E RLEM.

No. Co. Hoog en breed ii\ duim diameter. P*"-.

Een landfchap in rond formaat, op den voor

grond ziet men Venus, leggende in den fchootvan // ^ _

Mars, door wien zy geliefkooft wordt, en wat /
verder een flapende Cupido by een boom, zynde

uitvoerig en fraay behandeld.

(J. van-) HAENSBERGEN.

No. 61. Hoog 145, en breed'12 duim. TNL.

Een bergagtig landfchap, op den voorgrond ter */• */ê/zj"**L

regte zyde geftoffeerd met een ruft in Egipten, / z7
-

Maria is zittende met 'c kind Jefus op haar fchooc , '*/ ""

en een weinig agterwaarts, Jofeph , ftaande ter zy-

•den van haar, en boven dezelve in de wolken,

verfcheide vliegende kindertjes en feraphiens-

hoofdjes, uitvoerig en fraay gefchilderd.

(Margaretba) HAVERMANS.

No. 62. Hoog^i, en breed i\ duim. P^.

Een gryzemarmeren voetftuk,waarop leggen een

perfik,aan zyn (reel,en eenige witte en blaauwe tros-

fen druiven enbloemen, waar agter ftaat een donker-

C bruine
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bruine pot met basrelieven, in dezelve menigvuldige

foorten van bloemen en ranken, met groote en

kleine bladeren , met infettens en waterdroppelen ,

ilaande de pot en bloemen in een graauwe blaauw-

agtigc fteenen nis, op 't voetftuk, waarvoor 't

eene fchoone rondinge uitmaakt , dit fluk is zeer

uitvoerig, net en kondig behandeld, en zo goed

als men van deze Meefteres gezien heeft.

'
v«,n JïHjélp {Margantba) H AVERxM ANS.

/é ,. SNo. 63. Hoog$i, en breed 24 duim. P»-.

( Een dito gryze marmeren voetftuk, waaropeen

^rogelnesje met vyf eieren, agter dezelve een ge-

werkte pot , in dezelve veelderley foorten van

bloemen , bladeren en ranken , met iniettens en

waterdroppelen , ftaande de pot mede in een

blaauwagtigen fteenen nis ; op 't voetftuk, dit ftuk.

in allen delen gelyk aan het voorgaande, is een

fraaye wedergade.

{Jan Davids de') HEEM.

No. 64» Hoog 35, en breed 29 duim. DK.

Een dito fteenen tafel, op welke een glaazevle?

//- «.
t

byna vol water, waar op een venfter weerfchynt

;

"
• ' " in de fles ftaat een fchoone bouquet van veelder-

hande bloemen en gewaflen , waarop menigerhan-

de gediertens en infettens aazen, alles is verwon-

derljk fchoon , zo van inventie als houding vaiï

ügc

7 <7" '
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ïigt en bruin , en in de volle kragt van dezen

ineefter gefchilderd,

(Cornclis de) HEEM.

No. 65. Hoog. z6\\ en breed'ai duim, DK
.

Dit fluk verheelt op een fleenèn tafel, een vies 1

,

met diverfe bloemen, als roode, witte en geelè

roozen , imperiaal en andere, op welke verfchei-

den capellen en infe&cns zyn, alles fraay , uit-

voerig en met de oatunr overeenkomftig behandeld.

(^Bartholomais van der') HELST.

No. 66* Hoog 94 , en breed 3 duim. D*.

Een jong vrouwtje, zittende aan een tafel, mee

een tapyt bekleed, zy houd in haar linke hand een

kommetje met brandewyn, daar zy meteen lepel

uit fchept, een mannetje meteen rood mutsje op

't hoofd , fchynt haar zeer vergenoegd te aan-

'fchouwen , dit ftukje is zeer fraay in de manie

van den ouden Frans Miris gefchilderd.

( Bartbolomcus van der) HELST.]

No. 67. IloogW, en breed 8 duim. DK.

Een wedergade van 't voorgaande, en verbeëTci

een juffertje in ten zwart fluweel jakje, haar hoofd

gedekt meteen wit lir nen kapje , hebbende in haar

tegte hand een oefier, en in de linke een roemer,

C 2 een

<9

/
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een heer die by haar zit , en een tinne wynkan in

zyn hand houd , ziet haar al lacchende aan , en rust

met zyn elleboog op de tafel , waarop legt een tapyt,

zeer natuurlyk geplooid, daarop ftaateen blaauw-

aarden keuls bierkannetje en fchotel, met opge-

maakte oefters en een flukje wittebrood , in alles

gelyk de voorgaande.

(Bartbolomeus van der') HELST.

No. 68.

Ai^Cf ^U-' 't Pourtret van J. van Gojen , in 't zwart gekleed

en een wit kraagje om zyn hals, kragtig en uit-

J voerig gedaan.

X

rc^*S*

(Guilielmo de) HEUS.

No. 6*9. Hoog 9, en breed 12 duim. Pnl.

C
Een fraay en natuurlyk bergagtig landfehap met

/ 1? J ~ ' " '. --geboomte; ter linke zyde eeD riviertje, waarover

een brug, by welke een waterval, ter regte zyde

een heer te paard, daar nevens een landman , die

eenige fchaapen voorddryfe , verders is dit ftuk

geftoffeerd met eenige beeldjes, en in 't verfchiet

ontdekt men een gebergte: alles ongemeen fraay

en uitvoerig gcfchilderd.

(Cc.
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(Gerard) II O ET.

No. 7°» Hoog 155, en breed 10 duim. Pnl.

Een ordonantie van verfcheiden vrouwen en ?wfv^ Jsff
mannen, verzeld van eenige kinderen , dewelken

een offerhande aan den God pan fchynen te be- &. /J{ 3 ~ '"

reiden : op den voorgrond lege eenig offergereed- /
fchap, verder ziet men eenige ruinen , en in 't

verfchiet een hoog gebergre, dit ftuk is uitvoerig

en kragtig behandeld.

(Jan van der) HEIDE en (A. vande)VELDE.

No. 71. Hoog 15, en breed 18 duim. Pnl#

Een gezigt over 't water, op de kerk te Zuilen,

aan de utrechtfe trekvaart , ter zyden eenige hui-

zen , met brokkelagtige muuren , en aangenaam
geboomte, voor de kerk op 't fteene bruggetje,

rydt de jager, die een trekfehuit voort trekt; ter

regte zyde voor aan in 't ftuk, is een boer in een

fchuit , die van een boerin eenige melkemmers
aanneemt; over de vaart ziet men een weg, met
beeldjes en ruiters te paard geftoffeerd , alles is

verwonderlyk uitvoerig, helder en natuurlyk, en

't water zo klaar met de fpiegeling der voorwerpen

in 't zelve, als men van deze twee groote mees-

ters zien kan.

C 3 Qna
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Cjanvandtr') HEIDE en (J.vandè) VELDE;

No. 7-2. Hoog 9 , en Ir.eed \i duim. .Pn.l.

u^éo &£<</'
. Een aangenaam landfchap, verbeeldende een

/> buitenweg, met geboomte, ter regte zyde een

/ o o : - / van (leen gemetfelde woning, by een ïtil watert-

je, op welks voorgrond een ftaand viiïertje mee

een hengel ; verder twee wandelende beeldjes, in

't verfchict een riviertje en verder landzigt met

gebouwen, alles ongemeen konflig, uitvoerig en

fraay met de natuur overeenkomftig behandeld.

(Mclcbior. de) HCKNDECQETER.

O^J^t^^ £*?' 73- Hoog 46, en breed zj duim. D*.

,
f

Een capitaal landfchap , ter regte zyde een
* boom, waarby een fteenen voetiluk, neffend* het

zelve legt een gedeelte van een colom, men ziet hier

pp den voorgrond een (laanden met nog een rullen-

den eend; een andere eend op de linke zyde, lokt

eenige jonge centjes , die zig in 't water baden,

ter regte zyde een plantgewas , wat hoger een

exrer, zittende op een tak, en verder een vlie-

denden eend; in 't verfchiet een landfchap, alles,

is zeer fraay van vinding en kragtig en meefterjyfc

gepcnceeld.

(Afc/.
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(Melcbior de} HONDECOETER.

No. 74. Hoog 26, en breed 34* duim. Da.

Een landfchap, met een plasje water op den rvT /^na^u
voorgrond , waar in eenige jonge eentjes zwem- ,/C >
men , verder op 't land by een boom en eenige

kruiden , ziet men twee flaande en een leggende /
eend , en ter linke zyde in 't verfchiet een rivier

mee eenige vaartuigen , dit ftuk is helder en krag-

tig en zeer natuurlyk behandeld.

(Gillis de) HONDECOETER.

No. 75. Hoog 71 , en breed 10 duim, Pnl,

Een land- en watergezigt , met eenige boere <V 0-7^ y-s

woningen , vaartuigen en beeldjes : en op den n yj"% • j
voorgrond eenige eendjes, uitvoerig, brokkelag- /
tig, helder en plaifant behandeld.

(Jan van} HUGTENBURG.

No. 76". Hoog 1 5$, en breed i8§ duim. DK
,

Een bergagtig landfchap', met hoog en laag

geboomte , op den voorgrond ziet men eenige

ruiters te paard, die met elkander flaags zyn, op

den tweeden grond een convoy , beftaande in

verfchciden wagens , welken door de cavallery

geattaquerd, en door anderen gedefendeerd wer-

den, onder een hevig vuuren, aan den voet van

C 4 een
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een hoog gebergte, waaropeen kafteel en eenige v

vervallen gebouwen gezien worden : dit fluk is

wegensordonantiecolorieten uitvoerigheid, voor

een der bellen van dezen mceftcr te houden.

^ff-i-^öUrC (Jan van) HÜGTENBURG.

/ ? j/j • _' l No. 77. Hoog 151, en breed l8§ duim, DK.

In dit Stuk , zynde een weerga van de voor-

jaande ,is op den voorgrond verheelt ,ter linke zyde

een paard, dat door een knegt word vaft gehou-

den , verder een heer te paard , die om een paal

jydt , twee heeren Haan daar na te kyken , bene-

vens nog drie te paard, ter regte zyde een koets

met twee paarden befpannen , ïtaande voor een

fcloofter, en daar by een heer die te paard ftygt,

en in 't verfchiet ziet men verfcheiden gebouwen;

dit fchildery is niet minder van behandeling en

geheelc houding , dan 't andere.

(Jan ven) HUISUM.

No. 78. Hoog 5%, en breed 36 duim , vanboven

^c^U^r^cj^JA >l toogsgewyfe.

/ u Deze uitmuntende ryke en capitale ordonantie

,

3 3/3 - ' - 'Verbeeld een gecouleurde marmeren voetftuk, op

hetzelve een geele , zeer cierlyke , met basrelie-

ven gewerkte vaas, waar in verfcheiden iöorten

van bloemen, witte hiacinten, tulpen, tros nar-

ciilcn ,
papavers en anderen ; ter regte zyde op 't

voet-
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voetftuk, leggen twee troffen fchoone witte drui-

ven , en een tak met rode roozen , aan welke

fchynt vaftgehegt een vogelnesje , waarin eenige

eiertjes, ter linke zyde een tros blaauwe druiven

en twee perfiken, verders eenige capelletjes, en

andere infeftens; dit cabinetftuk in de jaren 1735

en I737gefchilderd j is een der fraaifteen fchoon-

Ile van dezen alom beroemden bloem* , fruit- en

landfchap fchilder.

(> van") HUISUM.

No. 7g> Hoog 31, en breed 24 duim. Dk.

Een marmeren fteenen tafel , met roode en

blaauwagtige aderen, waarop een geelagtige ftee-

nen bloempot , met beeldjes en feftons gegar-

neerd en omhangen ; in den zelven flaan diverfe

foorten van bloemen , als leliën , rozen , papa-

vers en anderen, zeer fraay met differente foorten

van groene bladeren en ranken doorflingert , ko-

mende de pot en bloemen tegens eenen grysagti-

gen ligten grond , ter eene zyde ; de andere zy-

de van den grond , is gedekt door eene fraay ge-

plooide puarfe af hangende gordyn, die agter den

pot om, wederom voor op de marmeren tafel kun-

itig geplooid nederwaards gaat, die ftuk is fix en

meefterlyk behandeld en fchoon van couleur.

c s O
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(Jan van') HUISUM.

/^1^/ïfo. 80. Hoog 31, en breed 24 duim. DK .

Een dito marmeren tafel, waarop een als barn-

fteen gecouleurde bloempot met een kindje en

bloemfeftons, inde zelve veelÖerley foorten van

bloemen, als de kroon imperiael, tulpen, witte *

geele en roode roozen, zeer kondig met ranken

en kleine bloempjes, door malkander gewrogt, de

bloemen en bladeren zyn op diverfe plaatfen met

infeclens en waterdroppelen, zeer bedrieglyk en

kondig befchilderd , de pot en bloemen komea

zeer fraay uit, tegens eene ligt grysagtige geele

grond : dit ftuk is in allen deelen zo van houding,

als couleur niets minder dan het voorgaande, en,

cene volledige wedergade.

{Jan van) HUISUM.

No. 81. Hoog ioi, en breed nBh duim. IX

Een arkadiefch Iandfchap , ter regte zyde een

rosagtig (teenen voetfluk, waarop een wit marmer

fleenen Ceresbeeld , waarvoor een reukoffer in een

antique vaas ftaat te rooken , daar by liaan twee

mannen , waarvan 'er een knielende , een varken

,

aan een ouden in 't wit gekleeden priefter aan-

biedt , terwyl de andere by hem ftaande , met een

offermes in de hand, zyn beveelen fchynt af te

wagten : wat verder ziet men vyf vrouwen , waar

van
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van 'er een op de godin wyft, terwyl de anderen

reeds op 't beeld zien , en bloemfcitons vervaar-

digen ; agter deze een bofch , waar agter een

fraay gebouw in 't lommer der boomen , voor 't

welke een fchoon bemofte en begroeide rosagtige

heuvel : ter linke zyde van dit (luk een (teenc

grafzuil, waarvoor eenige cypreffeboomen , daar

agter een drom van volk, met pylbogens, en an»

<Jere inftrumen, 't verfchiet vertoont een groot-

fche ftad, met ronde en toornagtige antique ge-

bouwen tegens een zeer ver afgelegen hoog ge-

bergte , dit alles is zeer uitvoerig en verwonder»,

lyk fchoon , helder van couleur en meeflerly

gefchilderd. ^ fl^
(Jan van) HUISUM.

No. 82. HoogiQly en breed 28 1 duim. DK
.

Een dito arkadifch landfehap; ter regte zyde

een lange witte fteenen muur , in 't graauw be-

werkt , met een triumphwagen en wyngaarden ;

op 't midden dezer muur , een grootfeh rond

fteenen voet (tuk, waarop een Bacchusbeeld ge-

plaatfl (laat , waar voor uit een aardig gewerkte,

antique vaas een offer rookt; voords eenige vrou-

wen , die al (taande knielende en wyzende op 'c

beeld , 't zelve aanbidden : agter 't beeld een

bofch en anticq gebouw, tegens een klipagtig ge-

bergte , waarop eenige ronde toorns , kleinder

geboomte en flruiken , in 'c midden van dit ftuk

ftaat

^U-6
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flaat eene laage witte fteenen tafel , waar op ee-

nige ronde brooden leggen , en waarby eenvrouw

zit, die van een andere aankomende vrouw al wy-

zende wordt aangefprooken : ter linke zyde eenige

groote bemofte holle boomen, waar honig graten

in zyn , die van Silenus , zittende op een ezel

,

aangeraakt worden ; daar agter ftroomt een zagt-

vloejende rivier, over dewelke een fraaye ftad ,

met ronde gebouwen , toorns en kafleelen gezien

worden ; in 't verfchiet een zeer fix bergagtig

landfehap , met diverfe gehugten en geboomten

doormengd, deze twee ryke Hukken, kunnen voor

de befte landfehappen gehouden worden, welke

deeze meefter gefchilderd heeft , men ziet hur

de fchoonfte natuur, op het fchoonfte verbeeld.

J
Q.) JANSON.

No. 83. Hoog 15, en breed i8i duim. P*1
-.,

Een fraay aangenaam landfehap, op den voor-

grond ter linke zyde in een grazige vlakte , lege

een rosbonte melkkoe , zynde met een kleed ge-

dekt , verders een flaande grysbonte , neffends

deze een ftaand , leggend , en graazend fchaapje, en

een bokje ; ter regte zyde een Uil water , aan

welkers oever een oude wilge boom ; verder

eenige viflehersen andere zeilende vaartuigen, in

't
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*t verfchiet een dorpgezigc : alles is zeer uitvoe-^

rig, helder en zonagcig gefchilderd.
)

CJO JANSON.
Z ^*7*

/t

No. 84. Hoog 14, en breed 18$ duim, P^. 1 /
In een vermaaklyk landfchap , ter linke zyder /

legt een grysbonte koe, agter dezelve een rosbon-

te grazende, verder hoog geboomte, beneffends

een ftaketfel van gevlogte takken ; ter regte zyde

een aardagtig heuveltje, waarby een wilgeboom,

daar nevens een ftaand en een ruftend fchaapje;

in 't verfchiet een grazige weide, mee verfcheiden

ftaand en leggend vee , geboomte en een dorpge-

zigt: alles warm, zonagtig en delicaat behandeld.

(J) JANSON.

No. 85. Hoog 16*, en breed 11 duim. V™.

Een bevallig landfchap , met een ftil riviertje

doorfneeden , op den voorgrond zit een veehar-

der, onder hoog geboomten, neffends hem legt

in een graazige plaats , een ruftende rosbonte

koe , verder een ftaande gryscouleurde , verder

eenige drinkende en graazendekoejen, fchaapen en

bokjes, ter regte zyde een boere woning, hooy-

fthuur en geboomten , in 't verfchiet een veldzigt

met eenig vee, ter zyde een zeilend vaartuig, al-

les is zonagtig behandeld en zeer uitvoerig ge-.

fchilderd. /
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\ Q.) JANSON.

No. 86. Hoog i6j, en breed 21 duim» ]?***•.

34 wl4vt^i E<jn capitaal landfchap, op den voorgrond tet

//
ïinkezyde, een zwart bonte graazende koe, ver-

^ /r^ : ' '. 'der een bonte dito , en een ruftende ; op een heu-

veltje waar by geboomtm , hout ftaketfel , met

liet bezet, en voor hetzelve eenige fchaapjes, in

11 t midden van dit (luk zit eeu boer ce melken ,

by hem legt het juk en de emmer; als mede fchaap-

jes en een leggende koe , verder een Uil water ,

met vaartuigen, in 't verfchiet eenig vee: deezé

fraaye ordonantie, zyndeeen weerga van de voor-

gaande , is niet minder dan de zelfde in alles be-

handeld.

(50 JANSON.

No. 87» Hoogióhy en breed 22 duim, P^.

Een uitmuntend veldgezigt, ter linke zyde een

boere wooning, waar nevens een hooyfehuur; tef

zyde een rydende boere kar, en een weg met ge-

boomten , op den voorgrond zit een boer een ros-

bonte koe te melken j verder eenig ftaand , leg-

gend en graazend vee, in 't verfchiet een dorpge-

zigt : alles is zeer zonagtig en natuurlyk verbeeld *

en delikaat gefchilderd. 1
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(3?.) JANSON.

No. 88. Hoog ió§, en breed** duim. V"K Jp C^t<i^c^

Een dito gezigt als het voorige , op den voor- / /. ,

grond geftoffeerd met verfcheiden foort van ftaand ^ ^

en leggend vee , by dezelven een rey wilge hoo-

rnen ; ter zyde een weg, gaande voorby een boe-

ren wooning en hooyfehuur, en ander geboomce,

waarby een boerin met melkemmers ; ter linke

zyde ziet men aan twee paaien, een van tienen

gevlogten fchutting, verder landwaard eenigvee,

en in 't verfchiet een harder met fchaapen , alles

ongemeen , konflig en fraay behandeld.

(70 JANSON.

No. 89. Hoognh, en breed i8§ duim, P**1-.

Een capitaal wintergezigt,alwaar verfcheide meö-

fchen zig op het ys vermaaken, ter linke zyde ziec

men een marketent fter, tegens een van ftro gemaakt

befchutfel , voor haar een tafeltje , en nevens

haar eenige fchaatferyders, die drank gebruiken;

ter andere zyde boere wooningen en befneeuwde

velden , in 't verfchiet een dorpgezigt; alles is,

aardig» en met veel fmaaks verbeeld.

cv
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^8 CATALOGUS
(JO JANSON.

No. 90. Hoog 14I, en breed iÜl duim. F»"-.

/g^ Dit verbeeld een landfchap aan een flil watertje j

op den voorgrond flaand en leggend vee , ter regte

,y,yde aan de rivier, eenige boere wooningen en

een moolen; ter linke zyde een fchuitje met vis*

fchers en verfcheiden geboomten , verder een

dorpgezigt: en in 't verfcbiet zeilende fcheepjes;

alles is zeer kondig, door een helder opkoomend

jnaanligt gedaagd ; makende hetzelve een fraaye

natuurlyke uitwerking.

Q.) JANSON.

No. 91. Hoog 14 , en breed i8| duim. PNI-.

^.^ jl^i~ e» cJL^lw dit landfchap, ziet men ter linke zyde, een

opgaanden met boomen beplanten weg, langs een

bruggetje , gaande ter zyde naar eenige boeren

wooningen, neffends denzelven een flil watertje,

en een gedeelte veldzigt, waar op eenig graazend

vee, op het gemelde bruggetje een landman, met

eenige fchaapjes , alles is zonagtig en uitvoerig

gepenfeeld.

J.
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(J,-) JANSON.

No. 92. Hoog 14, en breed iS duim. PNfc
.

Een landfchap; op den voorgrond, in net mid-

den , ftaac een heerlyke grysbonte melkkoe , en

neffends.dezelve ligc een zoortgelyke rosbonte, wac

verder een graazende ; een heuvelagtig landfchap

ziet men ter regte zyde , en verder een flil watertje

,

welks andere zyde een lief landzigt bczoomt

,

waar in het oog zich fchier verheft : het vee en

geboomte, is alles verwonderlyk uitvoerig behan

deld, en wel doorfchilderd.

(jV) JANSON.

No. 93. Hoog 14, en breed 18 duim. PNL.

Een dito , zynde een weerga , verbeeldende

een fchoone witte koe , met rosverwige vlakken

,

neffends dezelve ligt een grysbonte, ter zyde een

ftil water, aan de regte zyde een zwaare uitgehol-

de wilge boom, waar agter een gevlogten hek,

alles is met zo veel fmaak gefchikt , als kunftge-

penceeld.

' (y.) JANSON.

No. 94. Hoog 15 , en breed in duim. P 1"*, u/)
Een landfchap ; ter linke zyde een ruftende

landman, nevens denzelven liggend en liaan 1 vee»

verder een houtc fchutting, en hoog geboom:en ;

D in

(0*

7.V'
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jn 't verfchiet een dorpgezigt: in dit (tukje is de

eenvouwige natuur zeer juift gevolgd.

(Karet du) JARDIN.

\)*h c?/0-pfi' No. 9$. Hoog 14, en breed 19 duim, Pnl.

Een uitmuntend fraay Italiaanfch bergagtig land-

~
~%/Z fchap, geftoffeerd, op den voorgrond, met een

grys en wit geitje , het welk door een boerin

,

knielende, gemolken wordt, terwyl zy fchynt te

fpreeken tegens eenen boer , die neffends haar

ftaat , hebbende een koperen bekken , met melk

gevuld in zyn handen , naaft haar is een liggende

hond, en wat verder, op een hoogte, ter regte

zyde, een flaand bruin paard, en ter linke een leg-

gende ram : op den tweeden grond vertoont zig een

gebouw, en daaragter hoge bergen in 't verfchiet:

alles is extra helder en duidelyk, warm, zonagtig

van couleur , ongemeen, uitvoerig , en meefter-

lyk behandeld.

(Karel du) JARDIN.

No. 96. Hoog u 9 en breed 19 duim. Pnl#

é* *'J % cl L^x^y1

'Een aangenaam landfehap ; op den voorgrond

f y, ligt een rosagtige os , agter denzelven een wie

ó *>/> ' ~^~ paard , flaande voor een hek , en ter zyde een

fchaap , by 't zelve twee leggende ichaapjes en

een ruftende landvrouw met een fpinrok ; in 't ver-

fchiet , een hoog gebergte : dit ituk is insgelyks

een
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een fraaye nabootzing der natuur, en helder, uit-

voerig en delikaat gefchilderd.

(Karel du) JARDIN.

No. 97. Hoog 11, breed 9 duim. Pnl.

Hy vertoont zig zelven, halver lyf , omtrent /. *J . 7% fa

van voren te zien, in een zwarte kleeding, bloots ^- /
hoofds, het haar afhangende op zyn fchouders , * / y
die met een witte kraag bedekt zyn ; in zyn regte /
hand heeft hy een roemer, met rhynfchen wyngc»/
vuld , waarop hy met de linke hand wyft, uitvoe-

rig en konftig gedaan.

Cjacoh) JORDAENS.

No. 98. Hoog 62 1 breed 45 duim. Dk.

Deze uitmuntende ordonnantfie, verbeeldt de

aanbidding der drie koningen ; ter regte zyde, zit

Maria, houdende 't kind Jefus op den fchoot , en nef-

fends haar ftaat Jofeph ; ter linke zyde ligt , op den

voorgrond , een der wyzen , in vorltelyke klee-

ding, eerbiedignedergebogen, en verzeld van jon-

gelingen, die degefchenken draagen, de anderen

zwayen zeer Harig hunne wierook geuren ; verder

verfcheidenaanfchouwers , eenige op inftrumenten

fpeelende, anderen op paarden en kameelen ryden-

de, alles is in een verheven fmaak geordonneerd,

kragtig en meefterlyk gefchilderd.

D 2 (Ja,
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Qacob) JORDAENS.

0-3* : -
:

No. 99. Hoog 62 9 en breed 45 duim. DK -

/1/ / / / / Een dito, verbeeldende den apoflel Paulus eu
/>> o- b t Zv ...... T T il

Barnabas, by de priesters van Jupicerte Ly fleren

;

men ziet hier een pragtig gebouw, in 't zelve een

verheven otferplaats, met colommen onderfchraagt,

een der prieïteren flaat by een brandenden altaar;

ter zyde knielt een vrouw in koftelyke kleedinge,

met reukoffer; ter andere zyde ziet met Paulus

,

met het hoofd opvvaard geheven , en de regcer-

hand uitftekende, als met afkeer, verwerpende

den eerbied , die zy hem willen bewyzen; op den

voorgrond een offerbeeft , met bloemkranzen om-

hangen, by hetzelve prieflers en bedienden, an-

deren die kruiken met wyn vullen, krygslieden

en verder bywerk : alles is hier gelyk in het voor-

gaande, nadruklyk en aandoenlyk vertoond.

0pS.

é ' —

Oacob) JORDAENS.

No. IOO. Hoog 17, en breed'23 duim. KR
.

Een landfchap , ter regte zyde zit de herder

Paris, opeen hoekigen fleen, waarvooreen hond

ligt , hy leunt tegens een boom , waar agter Mer-

kuur, met zynen Hangen flaf; de drie godinnen ,

met lofle witte linnen, rode, en zwarte zyde, en

fluweelen kleedjes omhangen , dog meeftendeels

naakt , fchynen yder op 't fterkit te pleiten , en

haare
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haare fchoonheden te kennen te geeven , om 't

gulden oogft van den herder te verkrygen ; drie

poezelagtige kindertjes zy* om, en by Venus;

Juno ftaat trots, hebbende voor haar de paauw

,

met een langen nederhangenden ftaart , en Minerva

in 't midden, wiens fchild, waar op 't hoofd van

Medufa s hangt aan een tak van een boom , waar

op een uil zie, agter dezen boom, een rotsagtigen

heuvel, met boomen en ftruiken hewaflen, waar

op liggen drie faters, die met elkander fpreeken,

en naauwkeurig na den herder kyken ; de nyd

zweeft in een rosagtig bewolkte lugt, houdende

in haar regte hand een brandende fakkel , en hare

linke is vol krinkelende flangen : 't verfchiet is

een donker groen landfehap, met bergen , boomen
en water * zeer helder, kragtigen kondig behan-

deld.

K.
(Alexander} KERINGS en BREUGEL.

No. 101. Hoogtij en breed 32 duim. P««-.

Een bofch en heuvelagtig landfehap, met zwaar

geboomte , en een watertje ; op den voorgrond

twee boerinnetjes, komende langs een afgaanden ^
weg voorby een boer, die tegens een boom ruft;

agterwaard ziet men een herder , met een drift

beeften, beneffens eenige beeldjes, en in 't ver-

fchiet een veldgezigt, uitvoerig a fraay en natuur-

lyk behandeld.
Hefjm

/* -
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(Henderik) KOBEL.

/?
\ /n N&I02. Hoog 12J, en breed no duim. DK.

Een woelend water, met groote en kleine zei-

'.

.

lende fcheepen , zynde 't water ter oorzaake der

/ *"

bewolkte lugt, onderfcheidenlyk gedaagd , en is

helder dun, en uitvoerig behandeld.

feV^
JU»

(Gwp«r <fe) LEONE.

No. 10J. Hoog 37, en breed 51 <ƒ«/#?. D*.

/>#7 - -; -Een landfehap, waar in twee flaande oflen, en

eenige liggende fchaapen ; ter linke zyde een her-

derin , ftaande by een fleenen muur , waar agter

een ftuk vaneen vervallen gebouw, en een boom,

vervolgens een rivier, alwaar een herder, en her-

derinne hun vee laten drinken , waar ageer eenig

rotsagtig gebergte , met muuren en platgedakte

gebouwen: 't verfchiet, een bergagtig landfehap;

dit (luk is fix en meefterlyk gefchilderd , en 't vee

zo volmaakt en kragtig geteekend , en natuurlyk

gecoloreerd , of 't van Potter was.

(/ƒ*«
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(Hendrik van") LIMBORG.

No. 104.. Hoog 14, en breed iih duim. pst.

Hier wordt verbeeld een grootfeh fchildersver*

trek , alwaar men den vorftelyken Alexander ziet

zitten , houdende zyn eene hand in de zyde , en

wyzende met de regte op een fchildery dat voor

hem , op een fchilders ezel , geplaatft is ; hy fchync

op 't zelve eenige aanmerkingen te maken tegens

den fchilder Apelles, die ter zyde van hem flaat,

houdende den vinger van zyn regte hand, waar in

hy zyn palet en penceelen heeft , aan zyn mond

,

terwyl hy met de linke hand wyft op eenige jonge-

lingen , die in een alcove bezig zyn, verw te

vryven, als willende daar mede te kennen geven,

dat de aanmerkingen van Alexander zo ongegrond

waren , dat hy niet wilde hebben , dat dezelven

van zyne leerjongens zouden gehoord worden ; aan

de andere zyde van den Monarch, ftaat een hove-

ling, denkelyk Clytus, mede 't fchilderftuk be-

fchouwende, en als ten hoogden verwonderd over

de taal vau Apelles, welke hy ftraks over het be-

dryf van zynen fleren vorft voerde: dit fchildery

is voorbeeldig fchoon , ten opzicht van fmaak,

vernuft en kuüft ; 't zelve is eel , en delikaat gefchil-

derd , in de manier van den ridder van der ff erf.

rr7
C.J/s&h

D4 o
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(Johannes) LINGELBAG.

/Jy//^ A No. 105. Hoog 1 7 , en breed
1 9 duim. D K.op P«&.

Een uitmuntend fehoon en aangenaam land-

- SJO • fchap ; op den voorgrond ziet men een boeren

wagen, die dooi* twee boeren met hooy beladen

wordt; voor denzelven , een flapenden arbeider:

een der paarden ruft , het andere is bezig booy

van den wagen te eeten ; verder een man en vrouw

te paard , fchynende hunne bevelen te geven aan

hen , die bezig zyn 't hooy te bewerken ; op den

voorgrond zit een vrouw, die een kind de borft

geeft: ter linke zyde, twee jongens die hengelen ;

verder een fraay landzigt met geboomte. Dit heer-

lyk kabinetftukje, is zeer helder, en ongemeen

uitvoerig gefchilderd, in de manier van Pb: Wou-

erman , en is eender beften, die van dezen meefter

bekend zyn.

(Jobannes) LINGELBAG.

yyi<-4e>ejy No. 106*. Hoog 18 , en breed ao§ duim, D*.

J
£tf~#

• Een bevallig Italiaanfch land fchap , met ver-

fcheiden gebouwen ; ter regte zyde zit een oud

man , voor denzelven ftaat een landman ; zy bei-

den hebben de regte vuifl om hoog , fpeelende 't

fpel ala more; ter zyde een jongeling , die uit

een mandje iets fchynt te geven , aan een meisje ,

dat nefFends hem ftaat, en gretig den boezelaar op-

houdt, iets verder een beladen ezel; ter linke zyde

ziet
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ziet" men een fchoenlapper, op een drieflal , zit-

tende te werken, voor deszelfs voeten ligt eenig

gereed fchap, en daar nevens een ruftende jon-

ge ; verder een jager met dood wild , by een

vrouw, die het zelve fchynt te koopen, vervol-

gends een fontein , waar uit eenig vee drinkt: in

'c verfchiet gebergte en gebouwen , alles is fraay

van ordonnantfie, helder, kragtig, en uitvoerig

gefchilderd.

CJohanms-) LINGELBAG.

No. 107. Hoog T2, cn breed 16 duim. Fnl,

Een Levantfche zeehaven ; op den voorgrond J-^ •
~"

een wit paard, waar op een dame, die door een JjaV
heer fchynt geholpen te worden, om af teftygen

;

ter zyde een bruin paard , het welk door een knegt

,

die een rode mantel onder den arm heeft , wordt

vaftgehouden : ter linke zyde eenige ruftende

werklieden, by dezelven eenige balen en pakken

koopmanfehappen , een weinig verder , twee ar-

beiders aan een baal werkende, ten einde een heer

met een mantel : in 't verfchiet eenige vaartuigen

en gebergte , in dit ryke fluk is alles byzonder

helder en fraay van couleur, uitvoerig en geeftig

geordonneerd.

Ü5
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dj. F.) L1NS.

j^ ,
No. 108. Hoog ui, *» £/W 14 duim. Pnl,

Een aangenaam Italiaanfch landfchap ; op den

voorgrond ter regte zyde, een fontein, voor de-

zelve een heer , zittende met een pyp in de

hand, op een paard, 't welk drinkt; nevens het-

zelve twee honden , en een muilezel , belaaden

met dood wilt , daarby eenige jagers ; ter zyde der

fontein een dame te paard . verder een gebouw

en fteenen poort, waaronder een jongeling die be-

zig is een paard te zadelen, en een ruftende jager

met honden; in 't verfchiet een gaand vrouwtje

,

met een kind aan de hand, en eenig gebergte; ter

linke zyde van dit fluk , ligt een ruftende ezel

,

dit is fraay, helder en uitvoerig, gelyk van Lin~

gelbag behandeld.

(» L I S.

. . JSasx-a/iJ No. 109. Hoogl$\, en breed ai| duim. Pnc.

y \j • Een bergagtig landfchap ; op den voorgrond , ter

linke zyde , ziet men een ruftende Diana , verzeld

van drie nymphen , terwyl anderen bezig zyn met

zig te kleeden; ter regte zyde verfcheidea baden-

de nymphen: dun en fix gedaan.

LO-
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LOCATELLI.

No. HO. Hoog 39, en breed 29 duim» D*.

Een italiaanfch landfehap, met zwaar geboom-

te; op den voorgrond, een ronde fleeneu kom,

waarby eenige vierkante opgeregte fteenen ; een

vrouwtje fchept water uit de kom, 't welk zy over-

giet in een aarden kruik, ncffends deze nog twee

andere vrouwtjes, met kruiken en waterbekken;

ter linke zyde een herder die zyn vee laat drinken:

agterwaard een digt bewaffen bofch, waar in een

rond antiek gebouw en toren: verder een berg-

agtig landfehap, zeer helder, fix en meefterlyk, . .

gefehilderd.

)&Zm
LOCATELLI. < />

No. III. Hoogst), en breed 1$ duim. D*.
]

Een dito landfehap ; alwaar in den voorgrond

leggen eenige vierkante gemetfelde fteenen , op

dezelven ftaat een herder, by hem een zittende

hond; voor de fteenen zyn twee beeldjes , waar-

van 'er een 't fpringend water uit de fteenen in

een bakje vangt ; ter linke zyde eenige koeyen en

fchaapen , agterwaard een bofch en fteenagtig ge-

bergte , waarby eenige grootfche gebouwen : 't

verfchiet toont klipagtige gebergtens, mede hel-

der, vet in de verf, en racefterlyk behandeld.

{Jacob
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(Jacob van') LOO.

No. 112. Hoog^Oy en breed 24 duim. DK
.

Een binnenvertrek, alwaar ter linke zyde eenyheer met een dame aan een tafel zit; de juffrouw

,^/*<?. .' -houdt in haar hand , een fpel kaarten , en fchync

te fprcekeo tegens een andere dame, die ter zyde

van haar ftaat , en wyft met een vinger , welke

kaart zy fpeelen zal? de juffrouw ziet, al lonken-

de op den heer , met welken zy fpeelt ; in 't mid-

den van 't ftuk zit een dame op een tafel, gekleed

in een ligt blaauwkafekientje, en witten fatynen

rok, agter deze ftaat een heer, die haar lief kooft

,

en met de hand onder de kin flreelt ; ten einde

van het vertrek , een deurcoufyn , met een fron-

tifpice, waardoor men ziet in een tweede kamer,

en van deze door eene ronde poort , in een open

lugt : dit ftuk is fchoon en meeflerlyk, in de ma-

nier van Eg/on van der Neer gefchilderd , en kan

met regt eenkeurlyk meefterftuk genoemd worden.

(Philippo) LOURO.

No. 113. Hoog ia , en breed 14 duim. TKL.

Een Bachenael , verbeeld in een bergagtig land-

fchap; op den voorgrond ziet men een ftaanden

" man, met wyngaards bladeren vercierd, febynen*

de een tros druiven aan te bieden , aan drie zitten-

de bachanten, en daar agter een fpelende op een

ria-

fA il
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rinkeltrom ; ter zyde van dezen , ziet men twee

faters, danfende en houdende een anderen bachant

op hunne fchouders ; verder vertoonen zig , in

't verfchiet , eenigc antique gebouwen en bergen

:

die (tukje is uitmuntend geteekend en gefchilderd,

en zeer helder, fraay en aangenaam van coloriet.

(Gerrit) LUNDENS.

No. 114. Hoog 12, en breed 1o duim. DK
. op P*L .

Een binnenhuis, alwaar verbeeld is een drieko-

ningen feeft ; men ziet verfcheiden boeren , die s 3 / -'

"

zig vrolyk maken met zingen en viool fpeelen

,

.>

terwyl een lieftalig boerinnetje, die koningin is,

een roemer opligt, om den zelven uit te drinken

,

zy zit by een tafel , waarop een ham , en eenig

tafel gereedfehap legt; dit flukje is verwonder-

lyk uitvoerig, geeftig en meefterlyk behandeld.

M.
(>2) MARSSEN de Jonge.

No. 115. Hoog 26, en breed 41 duim. D*. C.
•« - }

Een belegering van een flad ; ter regte zyde een f -

menigte van 't krygsvolk, die uit klein geweer op

de verdedigers der flad fchieten , terwyl eenige

anderen, langs een brug, de flad zoeken te ver-

meefleren ; agterwaard fchynt eene gehecle armee

de
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de flad te willen beftormen, alles met groote vJyt,

natuurlyke hartftogten , fixe teekening, en mees»

terlyke behandeling , uitgebeeld.

De Delftfche (van der) MEER.

No. II 6\ Hoog 16$, en breed \\duim. PNL
.

/ •. c . .
' Een binnenkamer ; alwaar een vrouwtje bezig is

,

goud te wegen , haar hoofd is gedekt mee een wit

kapje, hebbende een donker blaauwen fluweelen

mantel , met wit bont gevoerd , om ; zy ilaat voor

een tafel , waarop een blaauw kleed legt , benef-

fends eenkasje met paarlen, en andere kleinodiën:

ten einde van 't vertrek aandemuureenfchildery

,

verbeeldende 't laatfte oordeel , dit is zeer malfch

en vet in de verf gefchilderd, en wel inden bes-

ten tyd, van dezen meefter.

g >//£-

(Gabriel) METSU.

No. 117. HoogS, en breed 7\ duim. DK
.

Een vriendelyk ziend vrouwtje , zittende met

,

.

haar linke arm te leunen op een tafel , waarop ligt

een brood, en witte fteenen bierkan; zy houdt

een fchotel met vleefch op haar fchoot, waarvan

zy met een mes iets ar'fnydt; dit is helder, fix en

meefterlyk gefchilderd.

{Abra-
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(Jbrtham) M1GN0N.

No. 118. Hoog 35, en breed 27 duim. P«l.

Een witagtigc gryze fleenen tafel , waarop een ^ - »

vaas,zynde dezelve in 't groen befchilderd,en daarop

wordt verbeeld Eleafar, die van Rebekka uit een ^ *

kruik te drinken krygt ;in de vaas,ftaan diverfe zoor-

ten van bloemen , brummels , en koornairen , zeer

geeftig vermengd met kleine bloempjes , bladeren

en een menigte van infecten ; de agtergrond ver-

beeldt een grysblaauwagtige fleenen nis, voor wel-

ke de bloemen wel uit komen , en een fchoon ef-

fect doen : dit fluk is uitmuntend fchoon , en mees-

terlyk gefchilderd, en wel een van de kapitaalflen

van dezen meefter bekend.

{Abraham} MIGNON.

No. 119. Hoog 135, en breed 13 duim. P 1"-.

Een dito graauwe fleenen nis, waar in leggen , t .

perfiken, druiven, brummels, akers, en andere

vrugten, aardig doorflingerd met wyngaards ran-

ken, koornairen, en groene bladeren, waar op

zeer natuurlyk de waterdroppels leggen ; veler-

hande infeften azen hier op de fruit en bladeren,

agter de fruit (laat een glaze pokaal , met een dek-

fel van boven , waar in een weinig klaare geele

wyn. Dit flukje is zo natuurlyk , dun en eel ge-

fchilderd , als men van dezen meefter ooit zien

kan.

( Abra.
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(Abraham) MIG NON.

No. 120. Hoog 20i, en breed 16 duim. Pia.

£*! w . JlP^if' Een graauweflcencnnis, en voor dezelve een

y
dito fleenen tafel, waarop eenige opgemaakte oes-

; ters en een gefchil de citroen; inde nis een fraay

gewerkte gouden beker, waarvan 't voetfluk een

arendspoot verbeeld ; ter regte zyde leggen eeni»

ge troffen witteen roode druiven , aan de andere

zyde een goud horologie, met een blaauw zyden

lindje, waarby eenige blaauwe druiven, brummels

en andere vrugten : zeer bekoorlyk en aangenaam

gefchilderd.

(Frans van) MIERIS de Ouden.

No. 121. Hoog 9, en breed 6h duim. P*L
.

In dit flukje, dat van boven toogswyzeis, ziet

men een jonge bevailige dame , gekleed in een

<*-//-,' -paars fatynen jakje, en foortgelyken blaauwcn

rok, zy is van vooren te zien, en in 't hair ge-

kapt ; haar regte hand legt op haaren linken arm , die

gedeeltelyk met een zwarte fluweelen fluier omhan-

gen is; agter deze dame ziet men door een deur,

in een tweede vertrek, 't welk met eenige meubi-

len vércierd is: dit flukje is zeer delicaat, fraay

en uitvoerig, en van 't regte fynezoort van dezen

beroemden kunftenaar.

(Frans
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( Frans van') MIERIS de Ouden?

JXo, 122. Hoog 9} , en breed 6\ duim, P^-.

Een binnenkamer, waar in een bevallige jonge

dame zit , zy is gekleed met een paars fatynen

jakje, en dito rok, haar hals en hair zynmetpaar-

len vercierd ; zy zit op een ftoel de courant te le-

zen, diezy met beiden handen vaft houdt, voor

haar ftaat een tafel, met een groen fluwelen kleed

bedekt, en op dezelve een zilveren fchotel, en

glaazen bokaal; aan de andere zyde der tafel ziet

men een bejaarden heer, ruftende met zyn arm,

op de tafel , met veel oplettendheid na 't leezen

te luifteren ; verders ziet men een jongeling, met

een guitard in de eene , en eenig muziek in de

andere hand, de deur van 't vertrek inkomen: dit

flukje is mede zeer delicaat , fraay en uitvoerig,

gefchilderd.
J

l '. 2f V**

(Frans van) MIERIS de Ouden.

No. 123. Hooggi, en breed % duim. PNL.

Een bejaard man , zittende in een fpaanfche

kleeding , en gedeeltelyk omflingerd , met een

zwarte fluweelen fluier , ter zyden een opftaand

wynvat , op welks bodem zyn roode fluweelen

muts, met een groene pluim vercierd legt, in

zyne regte hand , met welkers arm hy op de kant

van 't vat ruft, houdt hy een groenen roemer met

E rhyn-

c*. s
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rhynfchen wyn gevuld , en zyn gelaat geefc niet

onduidelyk te kennen , dat hy dat vogt met veel

fmaaks nuttigt; agter denzelven ziet men een ge-

bouw en baluftrade: alles is uitvoerig, levendig

en kragtig behandeld.

( Frans van) MIERIS de Ouden.

No. 124. Hoog 5i, en breed 41 duim. Fnl
#

Een vrolyk mannetje, ter halver lyf, en om-

trent van voren te zien, zyn hoofd is gedekt met

een zwart fluwelen muts , met een geele pluim

;

zyn hemd, 't welk van boven los is, laat een ge-

deelte van zyn hals en borft befchouwen, hy is

gekleed in paars fluweel , en in zyn linke hand

houdt hy een groenen roemer, met wyn gevuld:

dit (tukje, 't welkeen eironde gedaante heeft, is

uitmuntend fraay, en uitvoerig voltooid.

(Frans van) MIERIS de Jonge.

No. 125. Hoog 5§ , en breed 4! duim, O,
"f

/TTT^i tfTJs #-€ D^ ftukje, dat tot een weergade van het voor-

gaande kan dienen , verbeeldt 't pourtrait vanden

/j£ *
. kunft fchilder Jan van Mieris, byna van voren te

zien, halverlyf omflingerd, met een rood fluwe-

len mantel, en agter hem, ziet rnen zyn fchilders

ezel, en ander werktuig, uitvoerig en net uitge.

werkt.

QUV.
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{ Willem en Frans) de Jonge van MIERIS.

iVo. 125. Hoog 1 1 i , e« £/w</ 1 8i ïfo/OTi pi*i«. ƒ /^£
Een binnenkamer , alwaar . een poezelagcig

vrouwtje, een flapend kindje, in wolle dekentjes ox.

gebakerd , in haar arm heeft, 't welk zy zagtkens,

óp dat 't niet wakker mogt worden , in een Wieg
poogt te leggen ; agterde wieg ftaateen jongeling *

houdende in zyn linke hand, een aarde pappan-
netje, en in de andere een lepel , ter regte zyde
Van dit (luk , ecne menigte eetbare waren , als

bokkingen, appelen, grooteen kleine nooten en
vygen, waar agter een tafel, alwaar een man uit

een groote platte tiene mand , kaftenjen weegt

;

een jongetje, die nevens hem ftaat, prefenteerd

een ftuk gelds, houdende ook zyn hoedje klaar*

om 't gewogene te ontfangen , ter zyde langs dé
muur van 't vertrek eenige winkel planken , waar-

op eenigeblikke trommels, St. Nicolaas mannet-
jes, en andere waren; 't vertrek is doorgaans met
huismeubels vercierd, en een wit gevlakte hond
legt vooraan in 't ftuk op een kleedje te flaapen

,

dit alles is verwonderlyk uitvoerig, kragtig, en

met een onbegrypelyk geduld gefehilderd.

É * {JfiU
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(Willem van) MIERIS.

7 ?
/ Ap^/ No. 127. Hoog 8, en breed, 10 duim. V*«-

Een landfehap , met ziet op den voorgrond in1

het midden van het (ruk, een naakte Nimph, de-

welke aan een boom is valt geborden , zy geeft

door haare houding te kennen clatzy om hulp roept,

veiders op den tweeden grond , vertoont zig een

fater , die door een held mer een fpies in zyn hand,

om op hem te werpen, vervolgd wordt , waar voor

hy vlugt, in 't verfchiet, dat bergagtig is, doen

zig eenige gebouwen op; dit flukje is wonderlyk

fraay, delicaat en uitvoerig behandeld.

(Willem vanj MIERIS.

£-il q*itJt / No. 128. Hoog 91, en breed 8 duim. D K
.

Een landfehap, waarin men een flaapende her-

•* i * derin ziet; zy zit tegens een boom , en ruft met

haaren regten arm op een hoogte van aarde , zy is

zeer bevallig gekleed en omflingerd, meteen gee-

Ie fatynen fluier; agter dezelve ziet men een her-

der, met een lauwerkrans om zyn hoofd, houden-

de zyn vinger voor den mond, het fchynt als of

hy deze herderin wil befpiedën : alles is zeer keu-

rig , helder, uitvoerig en wel doorfchilderd.

(Frans
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{Frans van') MIERIS de Jonge.

No. J29. Hoog ii|, en breed 10 duim, FNr:.

Een bakker, ter halver lyf uit cen venfter leg-

gende, houdende in zyn regce hand een hoorn t

ruftende mee zyn elleboog op een blaauw wolle

kleed, voor hem op een pothuis, op een witte

tiene horde , legt verfcheiden foort van brood,

waarby ftaat een aanminnig vrouwrje , hebbende

in een mandje, ecnige korente koekjes, 't aange-

zigt van den bakker heefc veel betrekking op 'c

eigen weezen des fchilders , en fehynt met een

vncndelyk gelaat met 't vrouwtje te fpreeken, al-

les zeer helder en natuurlyk gedaan.

{Frans van) MIERIS de Jonge.

No. 130. Hoogs, en breedui duim. TKT-,

In dit (tukje, verbeeldt de fchilder zich zelven; .' . jyüét
hy zit op een ftoel, zyn hoofd is met een donker *///£-
paars fluweele muts gedekt; hy heefteen iigten

il

paars couleurdcn japon aan, houdende in zynreg-

te hand een bril , en in de andere een Leidfche

courant, voor hem een tafel, mee een groen kleed

gedekt, waaropeen globe, boeken en eenige

pargarcente brieven , met roode en groene zegels,

ter regtezyde, agterwaard een boekenkaft, in de-

zelve boven eenigeantique beeldjes, en fchilders pa-

let, dit alles zeer uitvoerig, helderen natuurlyk

gefchilderd.

E 3 (Frans
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(Frans van) MIERIS de Jonge.

No. 131. Hoog 84 , en breed 7$ duim. Pnl.

Een katwykcr visboer , hy is verbeeld halvee

lyf , van voren te zien , en het hoofd naar de linke

zyde gekeerd, hy houdt in zyn regte hand een

fchelvis, en met de hnke wyft: hy op een tafel,

die voor hem gezien wordt, waarop legge zyn

tabaksdoos , pyp en mes , als mede een mand met

twee viflehen, benevens nog een vismand, agter

hem vertoonen zig eenige boomen , duinen , en

een zee in 't verfchiet , dit flukje is in allen delen

ongemeen uitvoerig, helder en fraay behandeld.

(Jan van) MIERIS.

No. 132. Hoog 9, en breed Ji duim. V^.

Een jongeling, ter halver lyf in een nis te zienA
// •.. hebbende een lacchend gelaat , zyn hoofd gedekt

met een hoed, met een witte pluim , en een ge-

plooiden kraag om zyn hals , zyn linke zyde is,

gedekt met een paars fluweelen mantel, en in zyn,

regte hand , houdt hy een roemer met wyn , be-

Jcoorlyk en uitvoerig behandeld.

(>»
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CJan Mienfe) MOLENAAR.

No. 133. Hoog 29 , en breed 41 duim. D*

&Aj n

Een land- en dorp gezigt , alwaar een boeren - X /. %
- &i

bruid , met een kroondje op 't hoofd, van 'c trou-

wen komt, in 't gezelfchap van andere vrouwtjes, lX )C /^T
en een menigte dorpelingen, onder 't geluid van

fiool en doedelzak; ter regte zyde ziet men den

paftoor in kerkelyke kleeding, en fchynt heel

vergenoegd, met bruids vader en moeder, al langs

den weg gaande te redeneren; ter linke zyde voor

een huis , den bruidegom , die in 't gezelfchap

van anderen , al danfende zyn bruid te gemoed

komt : in 't verfchiet een kerk en akkerlanden , al-

les aardig en verwonderlyk fchoon , fix en mees-

terlyk gefchilderd.

(Pieter) MOLYN.

No. 134. Hoog 17, en breed 23 duim. PNL .

jfe

Een heuvelagtig landfehap, met eenige boeren

huizen, en een hooyberg, de voorgrond geftof- ^ /

^

feerd met eenige fchapen , verzeld van een her-

der; konftig en natuurlyk behandeld.

E 4 {Pit-
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(Pieter) MOLYN.

No. Ï35. Hoog I2§, en breed \6\ duin. P**,

frfrJt/2 n **- Een landfchap , met eenige boeren huizen en

fchuuren, op de voorgrond, en gefbffeerd mee

eenige beeldjes; die ftukje is zeer natuurlyk, \

ligt en donker maakt in 't zelve een goede uitwer-

king.

MOMPER en BREUGEL.

No. 136*. HoogiS, en breed 25* duim. P*"-.

t /7-zt &rsts^ Een landfchap; vooraan in 't midden des fluks

y .y eenige brabandfche wagens en karren ; ter regte

/ {pj? *' - ' zyde , eenige houthakkertjes ; ter linke eenige

vrouwtjes , die met mandjes en pakken tegens

heyagtig gebergte zitten te ruften , agterwaard

een vlakke hoogte, aardig, met kronkelende we-

gen doorfneeden , waarop reizigers, met kar, te

voet, en te paard , 't verfchiet een ver blaauwag-

tig gebergte, en eenige fteden en gehugten ; alles

zeer uitvoerig, natuurlyk en meefterlyk gedaan,

(Lois de) MONNI.

No. 137. Hoog 13 , en breed \o\ duim. PNi .

Een graauwe fteenen venfter coezyn ; van boven

^ C
i

een fraay geplooide, ter halver wegen 't coefyn

,

• afhangende gordyn, een jongetje bloots hoofds,

met



van SCHILDERYEN. 73

met een los kleedje omhangen, Haat voor 't coe-

fyn in 't vertrek, hebbende in zyn regte hand een

roosje* dat hy met veel genoegen aanziet, zyn

Jinke hand , ruft op een roodaarden moiTenpot

,

waarby legt zyn rood fluweelen mutsje, met een

witte pluim, agter dit knaapje , ftaat een bevallig

meisje, met een blaauw kleed losjes omhangen,

ziende na 't mosje, houdende onder haar linke arm

een kat, die zeer greetig op 't vogeltje loert; ter

linke zyde komt een vrolyke kwant , toonende

aan 't meisje een beurs met geld ,
gevende door

zyn vriendelyk gelaat, zyn liefde te kennen ; ten

einde van 't vertrek , ziet men door een ronde

poort, een tuingezigt, en open lugt, dit alles is

vol geeft en zwier , uitvoerig en malfch gefchil-

derd , en wel van 't befte foort van dezen meefter.

(Lois de) MONNI.

No. 138. Iloogi^) en breed 11 duim, V™*-

Een dito graauwe fteenen venfter coefyn , waar

door men ziet in een kamer, alwaar een jong,*i J 4-£ .

heertje zit ; met een rood fluweelen muts op 't/

hoofd , en gedeeltelyk met een donker blaauw

kleed omhangen , houdende een fiool in zyn linke

hand, met welkers elleboog hy op een tafel ruft

:

een aanminnelyk vrouwtje , dat voor hem ftaat,

vertoont hem een gouden horologie , waar tegen

hy aan haar 'c fleuteltje toond, ter regte zydeag-

terweardeen jongeling, die zeer opmerkend op

E 5
'c
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'c vrouwtje ftaroogt, hebbende in zyn eene hand

een dwarsfluit, en in de andere eenige muziekboe-

ken ; dit is mede in allen deelen gelyk aan het

voorgaande.

(?.) MORTEL.

No. 139^. Hoog 24, en breed 20 duim. Pnl#

g /? Een hofgezigc , ter linke zyde ziet men een

fteenen pot, (taande op zyn voetftuk, zynde ge-

deeltelyk omüingerd met verfcheiden bloemen,

bladeren en vrugten, benevens eenige kruipende,

en vliegende infecten, verderster regte zyde een

wit ftandbeeld , by een groene berceau , deezc

tuin is mooy gefchikt, fix en uitvoerig gefchilderd.

,y:

N.
(P/efcr) NEEFS.

No. 140. Hoog 13, en breed 18 duim. P*»-.

Een capitaale roomfche kerk , van binnen te

zien, by avond , ter weder zyde ziet men door

verwuifde bogen, altaren met brandende kaartten

verligt, een priefler en anderen verrigten by de-

zelve hunne devotie , op den voorgrond ziet men
verfcheiden geeftelyken , en andere heeren , die

met fakkelligt geleid worden ; in 't midden ziet

men ter zyde 'c hooge choor en verfcheiden beeld-

jes;
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jes ; de bouwkunde en perfpeclief zyn 'er kondig

in waargenomen, en 't fakkel- en kaarsligt geven

aan die uitvoerig , en nee uitgewerkte konftftuk

pene fraaye bevalligheid.
j
W

J^a-^

(Fitter) NEEFS en de Fluweele BREUGEL,S '/, , /
No. 141. Hoog 16, en breed 24 duim. P^.

Een binnengezigt van een roomfchekerk; ter

regte zyde ziet men op den voorgrond , verfchei-

den knielende mannen en vrouwen , anderen flaan-

de , verder eenigen in devotie ; in 't verfchiet een

priefter voor den altaar, ter linke zyde, alwaar

de ingang der kerke is, een voorportaal, welks

rond verwulffel ruft op eene heerlyke colom ,

waarby verfcheiden beeldjes , verder een ftadsge-

zigt , met fchoone gebouwen , kerken en torens ,

alles is konflig , uitvoerig en fraay gefchilderd „

jn een helderen dag.

(Eglon van der) NEER.

No, 142, Hoog 13, en breed 104 duim. P»m.

Een binnenkamer , van boven met een ronde
toog, alwaar een deftige dame zit, in ligt laven-

del couleurde zyde kleederen en blaauwe fatyne

rok , houdende op haar fchoot een zilvere gedre-

ven fchotel , waarop een doorgebrokene perfik;

ter zyden voor haar een jongetje , in lofTe zyden

kleederen , op zyn hoofd een zwart; fluweelen

mutsje,
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mutsje, met witte pluimen , hebbende een perfik

in zyn hand, agcerwaard een bejaard man in don-

kere kleederen , hebbende zyn hoed in de hand

,

ter zyde van de dame een tafel, waarop een tapyc,

met roode bloemen en perken , op 't zelve een por-

celynen fchotel met perüken , waarby ftaat een

wit fteenen kannetje, en wynkelk, daar agter een

net betimmerden fchoorftecn, op rode gevlamde

marmere pilaren ; dit alles is zeer uitvoerig , net-

jes, en in den beften tyd van dezen meefter ge*

fchilderd.

(Eglon van der) NEER.

/ A /^/uY^ ' I^' ^00S ll t en ^>ree(i 9 duim. PNL «

Een zittende dame, in een armftoel, gekleed

/C &) 2 .'in wit fatyn , omhangen met een zwart fluweelen

fluier, en een zyde dito om den hals, gebandeerd

met veelerlei couleuren ; de regte hand bevallig

opgeheven, ruft op de regte borfl , agter dezelve

een balluftrade, en een gedeelte van een gebouw

by 't welk een tuingezigt ; ongemeen konftig en

fraay behandeld.

(Eglon van der) NEER.

No. 144. Hoog 8, en breed 61 duim. Vm-.

* Een ftaande turk , in een gracelyke actie , op

//" zyn hoofd een tulleband, met verfcheiden gefteen-

tens, zyn mantel en bandelier, zyn paars gecou-

leurd

;
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leurd; het onderkleed van rode zyde , zyn hals

met verfcheiden edele gefteentcn uitgedofl; hy

houdt de regte hand op de borft, en ter zyde van

hem Haat een Hand beeld , op een voetftuk, by
een colom, verder een gedeelte van een paleis: in

'c verfchiet een zeehaven met fcheepen, en eenige

beeldjes , alles kondig en uitvoerig behandeld.

(Jard van der) NEER.

No. 145. Hoog 24, en breed 33 duim. Pne,.

Een land- en watergezigt ; ter linke zyde op / * SI

een brokkelagtigen weg, ziet men eenige dikke, ,

afgebrokene, en hoogflamde boomen, met digü ^// •'
"

bewalTene kruinen , en zwaare fchorffen ; ter reg-

te zyde een jaagfehuit , met beeldjes , dewelke
onder een brug tragt door te vaaren , agterwaard

aan wederzyden van 't water eenige huizen, en
laanen van boomen ; dit fluk wordt verligt door

eene volle maan, welkers fchynzel tot op 't wa-
ter in den voorgrond , een kragtige vlikkering,

veroorzaakt, en is in zyn geheel ongemeen krag-

tig van ligt en bruin, zeer natuurlyk fix en mees-
terlyk behandeld.

{Aard
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{Aard van der} NEER.

7 / ' / No. 146» Hoog 13, en breed 21 duim. P^.

Een ftil water , met differente fcheepen , ter

regte zyde een brokkelagtigen oever, met lies en

paalwerk , waarop eenige beeldjes en jagers paar-

den i waar agter een ftad , in zyn wallen , en met

ophaalbruggen; ter regte zyde , langs 't water,

eenige fris groene boomen , waarby eenige hui-

zen, molen, torens^ en aardig verfchiet , alicS

zeer uitvoerig, helder en kondig uitgevoerd.

{Aart van der) NEER.

No. 147' Hoog 94, en breed 14* duim, P 111-.

Een wintergezigt , zynde 't ys rykelyk meé

J yj ' - ; - beeldjes geftoffeerd, die zig met kolven, fchaats-

fyden en wandelen vermaken , beneffends eenige

arrefleden ; verder ziet men aan beide zyden van:

'tys, boeren woningen en fchuuren , de dralen

van de zon , die door de wolken fchynen door té

breeken , maaken dit flukje van een aangenaam cö-

loriet, zynde voorts zeer natuurlyk.

(Casper) NETSCHER.

U^t No. 148. Hoog t 3, er. breed 10 duim. Dk.

^ Een binnenvertrek * alwaar Cleopatra zit , iri

£ Jb ^ witagtïge kleederen , en een witten fatynenrok,

en
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en een roode fluier over haren fchouder en regce

arm, met welken zy ruft op een ledikant, behan-

gen met blaauw fluweel, omzet met gouden fran-

jes, houdende haar linke arm regt uit tot op de

knie, om den regteren tot aan de vingers toe , zit

de kronkelende flang , die zy op haren bloten

boezem houdt, ziende met een ftatig weezen op-

waard : ter regte zyde een tafel, met een tapyc

bedekt, waarop een fchotel met vrugten , waar

agter haar vertrouwde dienftmaagd , houdende

haar beide handen voor dé oogen , als kunnende

niet aanzien , hetgeen haar meeftereiTe verrigt;

zynde dit flukje fpreekend en aandoenlyk , is

fraay van ordonantie , meefterlyk geplooide klee-

ding, en fchoon van ligt en bruin.

(Casper-) NETSCHER.

No. 149. Hoog 19, en breed 28 duim. DK.

Op den voorgrond van dit tafereel, is verbeeld

een herder, zittende op een fteen, houdende mee

beide handen een fluit; zyn hoofd is vercierd met

een groene krans , en kykt met een vriendelyk ge-

laat, op een bevallige herderinne, die nevens zyn

zyde op cene knie zit, en met den regte arm op

een fteen ruft, en den linke op de andere knie laat

leggen : zy ziet met gratie opwaard na den her-

der ; voor deszelfs voeten legt een herders fchop

,

verders een in fteen gehouden groep, en geboom-

te , in 't verfchiet eenige leggende en ftaande

fchaa-
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fchaapen, in een landfchap; zynde alles meefter-

iyk gepenceeid.

O.
{Maria van) OOSTERWYK.

/ No. 150. Hoog 17, en breed 13e duim. PNI-.

Een bruine marmeren fteene tafel , waarop een

- porceleine vies, met diverfe bloemen en infeften,

ter eene zyde op de tafel , eenige opgemaakte oes-

ters, en een brandende lont;» ter andere eenige

vrugten , als oranje appel , roode beiTen en koorn-

air , waar aan een muisje zit te nibbelen ; zeer

uitvoerig, fix en meefterlyk behandeld.

(J. van) OS.

No. 151. Hoogvel? en breed ii\ duim. PN^.

Een couleurde marmeren tafel , in een land-

fehap , waarop verfcheiden foorten van vrugten

en bloemen geplaatft zyn, als ananaiTen, perfiken,

witte en blaauwe druiven, canteloupen, pruimen

,

noten , en anderen , benevens een vogelnesje,

met eieren ; terzyden van het zelve een muisje,

verder rode en witte roozen , roode en geele hia-

cinten, hanekaramen en andere fraaye bloemen,

zynde dit fluk, in fchikking, teekening en harmo-

nie der kleuren , byzonder fchoon, en is met de

grootfte naauwkeurigheid voltooid.,
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(J. van) OS. 1 \i
ISO. 152. Hoog ng t en breed zü duim, D*.

Een gecouleurde marmere voetftuk , waarop" tl u * -^ 4

een geele vaas met kindertjes , waarin diverfe

foorten van bloemen, als witte; geele en roode

roozen, auriculaes, hiacinten, tulpen, fluwee-

Je- en andere afrikanen, pijoenen en papavers, met

grootebreede bladeren, en doorgaans met kleine

dunne rankjes , en ooftindifche kers met bloemet-

jes, doorflingerd, terztydenop 't voetftuk, een

vogelnesje, met jongen, agterwaard een grootfeh

gebouw , by eenig geboomte , waar voor een

flandbeeld, en agterwaard ter regtezyde eenligt-

ögtig hofgezigt, met geboomte, alles verwonder-

lyk, fchoon en kragtig , zo van ordönantle, te-

kening , als couleur, en niets minder als de voor-

gaande , met alle naauwkeurigheid uitgevoerd.

(J. ia») OS.

T_\
No 153. Hoog 24. en breed 10 duim, Pik.

Een fraaye vaas , met basrelieven vercierd ,

flaande op een couleurde marmere tafel , waar in

verfcheiden bloemen, als witte, geele en roode

roozen, blaauwe en andere hiacinten , auriculaes,

renunculen , en diverfe andere bloemen , ter zy-

den legt een vogelnesje, met eieren, en verder

ziet men eenige capelletjes ; in 't verfchiet een

F land-
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landfchap, zynde alles kragtig van couleur, kon-

ftig en delicaat behandeld.

QJ. van') OS.

No. 154. Hoogi^y en breed 17* duim. P*"-.

Een fraay heuvel en bergagtig landfchap , in 't

midden met een rivier doorfneeden , in 't midden

desftuks een weg, van de linke naar deregte zyde

opwaard gaande , geftoffeerd met een beladen

helTekar , vverdende door twee paarden voortge-

trokken, op welker eerfte de voerman zit, daar

nevens een zandagtigen heuvel, en hoog geboom-

te, ter linke zyde aan den oever, een woninge,

waarby een Uil leggend vaartuig, verder eenig

vee, in 't verfchiet gebergtens, alles is zeer uit-

voerig, kondigen plaifant behandeld.

V

< No. 155. Hoog 14, en breed i'jh duim. Pm-,

/// - • 2" Een weerga van de voorgaande , en verbeeld een

\bergagtig ryngezigt, ter linke zyde een grasagti-

gen heuvel , op dezelve legt een flapende land-

man , nevens zig een kar , waar by een eetend

paard , hooger een boeren huizing, geboomte en

andere floffagie, aan de voet een Uil water, waar

in zig eenig vee waad, verder een dryvend vaar-

tuig, met zeilen, en in 't verfchiet gebergte, dit

is in allen delen niet minder als de voorgaande.



vAn SCHILDERYEN. $5

(Adriacm van) OSTADE.

No. 156. Hoog 11, en breed 9 duim. Pwt,

Een binnenhuis met drie beeldjes, twee zyn zit-

tende by een ronde drieftal , waar op leggen kaar-

ten, pyp , tabak, en borrel v lesje , de eenc die

zeer vergenoegd uitziet , heeft een witte , ruim

geplooide kraag om zyn hals , en fchenkt uit een

tinne kan, in eengroene roemer, de andere op

een bank zittende, houd een pyp in zyn hand ,

waar agter een man Haat, in donker bruine kleede-

ren, en roode muts op 't hoofd, hebbende een

borrelvlesje in zyn hand , waar uit hy fchynt te

willen drinken , ter zyden agterwaard een toon-

bank , en tappers winkel , ten einde 't vertrek

een venfter , waardoor men ziet een huis , hoo-

rnen, enopenlugt, alles ongemeen kondig, uit-

voerig, en zoonatuurlyk, als of 't leefde , voor

gefield.

(Adriaan van) OSTADE.

No. 157. Hoog 11, en breed <) duim. P 1*1-.

Een dito binnenhuis, alwaar een man en vrouw

aan tafel zitten, waarop leid een pyp en tabak,

de man fchynt tegens 't vrouwtje te fpreeken ,

welke in haar eene hand een roemer houd , en in

de andere een tinne tuitkannetje , agter dezelve

ftaat een man te luifteren , kykendeals geheimelyk

F 2 van

/

//*'
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van ageer een hout fchot , om deeze twee te bé-

gloeren , in de zymuur van dit vertrek ziet men
een venfter, waar door men ziet in de open lugt*

eenige huizen en boomen: dit is mede in allen de«

len gelyk aan 't voorgaande, en een van deze twee

ftukjes , is in de befchryving van Haarlem bekend

i

onder de naam van de drinker.

P.
(;*.) PALAMEDES.

No. 158» Hoog 16 y en breed 21 1 duim, PNL
é

Een corps de garde, in 't midden dcrzelve ftaat

een fchoone kaerel in deftige kleeding , blazende

op een trompet, aan welke een blaauwe fluier ge-

begt is , nevens deze een krygsoverfte op een floel

zittende, waar by een dame, die een kind op de

arm heeft, verders verfcheiden foldaten enkrygs-

gereedfehappen , helder en krdgtig , fix en mees-

terlyk gefchilderd.

/ (i*.) PALAMEDES.

fZ* ? Np. 159. Hoog 16 y en breed ai§ duim. P^.

Z^tV'.' ~'~ v "^cn dito corps de garde, ter linke zyde op de

voorgrond , een zittende dame, houdende in haar

Jinke hand een tros druiven , waar naar een jon-

geling fch}nt te grypen, naaft dezelve een officier

die
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d|e beveelen geeft, ter zyden een minder officier

iets aan een tamboer gebiedende, op de voorgrond

lege een harnaskleed, en een hondje, zynde ver»

der geftoffeerd met eenige krygslieden , en ten

einde een haardftede, waarby zig eenige zitten te

warmen , deze is mede in allen delen gelyk aan de

voorgaande.

(Cornelis) POELENBURG.

No. 160. Hoog ia, en breed \$ duim. P^.

Een aangenaam heuvelagtig landfchap, met ge-
*

boomte , waar in een heilige familie , ter linke

zyde , ruft Maria , met 't kindje Jefu op haar - ' ^/

"

fchoot, nevens dezelve ftaat St Jofeph, Elifabeth

en Johannes, by dezen een fchaapje, ter regte

zyde een graazigen heuvel, waarop eenig vee,

en een ruftende herder, in 't verfchiet eenig ge-

bergte , alles is zeer eel , delicaat en uitvoerig

gefchilderd.

(Cornelis) POELENBURG.

No. 161. Hoog 91, en breed ui duim, K>.

Een fraay bergagtig landfchap , ter linke zyde l *

op de voorgrond ziet men Chriftus, tuflehen de

twee Discipelen /al redenerende) den weg vervol- iC / Ie
gen na Emaus, 't welk men eenige ftadien voor

uit ziet liggen , zynde alles uitvoerig en ongemeen
konftig gepenceelt.
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(Cor/iefc'0 POELENBURG.

No. IÖ2. Hoog I5i? en breed i8§ duim. DK
.

V\

Een bergagtig landfehap , met ruinen , geftof-

*f~^ feerd met de vinding van Moifes , men ziet de

j'Dt5

'

dogter van Pharao , zitten op een hoogte , en daar

nevens eenvrouw die de jonge Moifes op den arm

heeft, voor haar een der maagden , die knielende

een mandje met linnen aanbied, verders ziet men

nog verfcheide vrouwen , van haar gevolg , zo

zittende als flaande, 't verfchiet , een aangenaam

blaauwagtig gebergte , mede zeer uitvoerig en

kondig uitgevoerd.

(Jan) PONSE.

No. 16*3. Hoogst, en breed 30 duim. P^t.

Een graauwefleenen voetftuk > waarop veelder-

lei foorten van vrugten, als perfiken, pruimen,

/ v0 l " l druiven, witte beffen, canteloep; meede eenig

dood wilt, als haas, patrys en fnippen ; agter de-

zelve een bloempot, waar in een groejende hane-

kam , by dezelve leggen eenige pafllebloemen ,

flokroozen, klokjes en anderen, ter zyden op de

tweede grond een muur van een grootfeh gebouw

,

waar agter een van groote graauwe fteenen opge-

trokken muur, waarin een ronde poort, door wel»

ke men ziet een fchoou hofgezigt , met menig-

vuldige veranderingen , als hagen, boomen, ballus-

trade,
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trade met een fphinx, water, en verder land-

gezigt, zynde dit ftuk zeer uitvoerig , fris en hel-

der van couleur, en zo meefterlyk gefchildert

,

als 'er van dezen meefter bekend is-

R.
REMBRAND.

No. 164. Hoog 13J, en breed 16 duim. D£ opP*L
. /' r\ Jm

Jv~7

Dit tafereel verbeeld een binnenvertrek, waar

in den Hyland het dogtertje van Jairo , van den <-s

dood opwekt , leggende deze op een ruftbedde, **/ y "
aan welkers zyde de vader ftaat,verder een oud man,

die de fchreijende moeder vertrooft : op de voor-

grond een tafel , met rood fluweel bedekt , waar

opeen zilver kannetje, en eenige vletten met me-

dicynen, en met ander bywerk geftoffeerd, zynde

in ordonnantie , ligt en bruin, zeer uitvoerig en

meefterlyk behandeld , en bekend door de prent

die daar van uitgaat , door Smit»

(Coenraad) ROEPEL.

No. l6$. Hoog 25, en breed 311 duim, D*.

Een gevlogte bennetje, vervult met verfchei-

den foorten van keurige bloemen, ftaande op een

fteenen voet ft uk op den voorgrond, voor dezelve

leggen diverfe vrugten, als roode en witte drui-

ven , perfiken, miloen, abricoos, granaatappel

F 4 en
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en diverfche foorten van pruimen , ter regte zyde op

't voetftuk ftaat een blaauwe porcelyne kom , ge-

vult met verfcheiden vrugten , waar onder eenige

karften , daar een inkhoorentje greetig op fchync

te aazen , ter andere zyde , op een kluit aarde

,

zit een muisje, verders in 't landfchap, een co-

lom, en een gedeelte van een gebouw, terzyden

in een boom, een nesje, alwaar 't vogeltje op

zie, zynde alles helder, en fraay van coloriet 9

eri'is zo fchoon , als men van dezen mcefter ziea'

kan.

(Coenraad) ROEPEL.

No. i<56.

xy Dit fraaye fluk, verbeeld een mand , met veel-

£-*' crlei foortcn jvan vrugten , als perfiken , abriko-

zen , vygen , druiven , karflen ,
quepeeren , me-

£2 s*~ .' * loen, wyngaardranken en koornhalmen, ter zyde

ziet men een muisje, een cierlyke geel couleurde

vaas, metbasrelieven, nevens een voetftuk van

een gebouw, verftrekken deze groep tot een ag-

tergrond: de vrugten , bladeren , rupfen , vlin-

dertjes, en andere byzonderhcden , zyn alle op 'c

natuurlykft verbeeld, en naauwkeuriguitgevoeid,

en is zo in groeping, coleur, en tekening, mede

een der beften van dezen raecfter.

(//)/.



va;s SCHILDERYEN. 89

(Willem) ROMYN.

No. 16J, Hoog 9, en breed II duim. P^l.

Een heuvelagtig landfchap , geftoffeerd , met

verfcheiden ftaande en leggende oflen, fchaapen,

geiten en bokken, in 'c verfchiet eenig geboomte, •

bergen en gebouwen , alles kragtig, fix en mees-

terlyk en warm van couleur, gepenceelt.

(Rachel) RUISCH.

No. K58» Hoog 29, en breed 12 duim. F»fr.

Een marmere fleenen tafel , met roodagtige

aderen, waarop een groene vies met water ftaaf,

en een venfter fpiegelt zeer duidelyk op dezelve,

menigerhande foorten van bloemen , als witte en

roode roozen, tulpen, afrikanen, pijoenen en an-

deren , zyn zeer verftandig met kleine lofle rank-

jes, bladeren en bloempjes, doorflingerd , in de

vies geplaatft , en maken te zamen , een fchoon

rond bouquet , tegens eene blaauwagtige grond

;

dit is alles van 't fchoonile en befte, zo van ordo-

nantie, tekening, als couleur, en levendigheid

,

wat men van deze meefteres zien kan,

^e/A

*•*
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(Rachel) RUISCH.

No. 169. Hoog 29 , en breed 11 duim, Pnl.

7

'7

In dit ftuk vertoonen zig eene meenigte veeier-

hande zoorten van vrugten , als perfiken, witte

f2sC i co blaauwe druiven, pruimen, granaatappelen,

noten, turkfche tarwe, en andere, waarop veler-

. hande gediertens en infe&en aazen; voor aan op

^ den voorgrond , een nesje , met eieren , waarna

een blaauw gefprikkelde hagedis komt loopen; ag-

ter de fruit een boom, waar de fchors voor een

gedeelte af is ; ten einde een bofchgezigt , vol

geboomte : dit is in allen delen niets minder dan

het voorgaande , en dus eene welgefchikte we-

derga.

(Jaeob) RUISDAEL en (J. twrc<fe) VELDE.

ye*L - No. 170. Hoog ao, en breed 24 duim. DK .

Een zeer natuurlyk landfehap ; ter regte zyde
V ^ ft *

X jf $J) - komt een beek aanvloeijen, nederftortende op ee-

ltige kluiten en fleenen , waar door 't water al

fchuimende voorwaard komt , en een breeden

plas in den voorgrond maakt; op eenen hey- en

grasagtigen heuvel , voor aan , ftaat een kloek en

wel bewold fchaap, en over dit zynen rug kykt

nog een ander fchaap, waar agter een gras- , hev-

en kluitagtigen grond , op denzelven leggen ee-

nige afgehakte Hammen van boomen, enverfchei-

den
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den fchaapen; een op zyn fchop leunende herder,

fchynt te fpreeken tegens een vrouwtje, 't welk

op een flam van een boom zie ; verders een eiken

bos , en tiene heiningen ; 't verfchiet is een berg-

en bofchagtig landfehap, alles even natuurlyk,

dartel, en van 'c befte zoort van dezen meefter.

(Jacob) RÜISDAEL en (A. van de^ VELDE.

No. 171. Hoog 91, en breed n\ duim. PNt.

Een diergelyk landfehap, vooraan, in 't mid-

den , ziet men een pakdragend mannetje , en by
hem een fnuffelend hondje ; agter het zelve een

klaare plas water , waar door een herder een drift

fchaapen dryft , ter regte zyde , een zandagtigea

en kluitigen weg, en heygrondjes , waar op een

boeren woning, en eike boomen; ter linke zyde

vertoont zich een koornakker, met afgemaaide

fchoven , waar agter een boeren huis en fchuur in

een boskadie, 't verfchiet fielt een frifch groen p

en helder landfehap, met boeren woningen voor 9

natuurlyk en fix, gelyk het voorgaande, behan-^ u')

deld. A/V* &

(Jacpb') RÜISDAEL en dJ.vande)VELDEJ , , g/,

No. 172. Hoog^y en breed nf duim. Pnl.

-V* Een land- en watergezigt ; de regte zyde van

den oever , is bezoomd met een witten zandagti-

gen grond 5 met groene heuvels, eike boomen en

klip-
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klipagtig gebergte; de linke zyde is belommerd»

door een digc bewaflehen bofch; in 't water loopt

een ftreekje donkere groene grond, waar op een

vifTc herrie fiaat te hengelen , by eenige eentjes

:

't verfchiet een vlak, groen, helder landfehap,

meede, gelyk het voorgaande, en zyn zeer eel

en kwik, door Adriaan van de Velde geftoffeerd,

(Salomon) RUISDAEL.

^^No. 173. Hoog 14!, en breed 21 duim, P 1^.

Een kabbelend watertje , Jgeftoffeerd met ver-

fcheiden zeilende en roeijende fcheepjes, en vis-

fchers fchuicj.es: in 't verfchiet een dyk, waarop

eenige gebouwen, zeer fix en meefterlyk gefchil-

derd.

(Hans) ROTTENHAMER endeFluweele

BREUGEL.

No. 174. Hoog lo§, en breed 14 duim, Kr.

Hier ziet men Bacchus zitten , halverlyf naakt,

met een blaauwen zyden fluier omflingerd, zyn

hoofd omvlogten met wyngaards ranken, bladen

en druiven , houdende in zyn regte hand, een wit

glas met helderen wyn, en in zyn linke een kruik ?

waar voor ftaat een fchotel met fruiten , een

^choone vrouw zit voor Bacchus , haar onderlyf

met een los geel kleedje gedekt, de rug en armen

tyoot; zy neemt met haar linke hand eenige vrug-

ten.
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ten , die haar van een ander vrouwtje , en een

naakt kindje worden aangebragt. Hier by fhat

nog een dito jongetje, van voren te zien, hou-

dende een blaauw geribde kom met vrugtenopzyn

hoofd, terregtezyde tweefaters, waar van de

een vrugten draagt, en de andere houdt een aar-

den kan in zyn hand ; een fraay en poezel kindje,

daalt van boven neer, met een kransje in zyn hand'.

't verfchiet een bofchagtig landfehap : alles uit-

muntend fchoon, fïx en meefterlyk uitgevoerd.

(tam)ROTTENHAMERendeFluweele ) • a.

/

BREUGEL. </ #**U
No. 175. Hoog ioi, en breed 15 duim, Kr. \*
Een bofchagtig landfehap, alwaar Diana op eer

verheven heuvel zit, omringd met eenige naakte

nymphen , voor haar voeten vloeit langs een brok-

kelagtigen oever, een klaare rivier; ter linke zyde

by eenige liefen en breede bladeren , ligt een naak-

te nymph , op een blaauw kleed , waar onder een

pyl, koker en boog; hier agter een andere nymph,

met een kruik in haar hand , die als verbaasd om-

kykt, naarAtteon, die de Godin, met haar nym-

phen ftaat te befpieden : dit ftuk is mede zeer

helder, fïx en aandoenlyk, gelyk het voorgaande

behandeld , en mag te recht een fchoone navolging

der fchoon fte natuur heeten.

(Ge.
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CGerard') SANDERS.

No. 176. Hoog ui , en breed 10 duim. P^.
L A/z.

*

Een landfehap , op welks voorgrond , zig ver-/. + , toont een jong meisje, bevallig, in facyn gekleed
y

knielende, en opwaard ziende , naar een vogelt-

je, 't welk haar ontfnapt is, neffends haar, ziet

men een jongetje , 't welk mede 'c vogeltje na

kykt , tuflehen hun beiden , op een hoogte van

aarde, leggen eenïge bloemen, uitvoerig en hel-

der gefchilderd.

yy^jfih (««" >/0 SAENREDAM.

No. 177. Hoog 6ï, en breed 13 duim. T**->

Jp%#:-
Een gedeelte van een kerk te Haarlem, geftof-

feerd met eenige vrouwen , die een kind ten doop

brengen ; zy worden voorgegaan door een jon-

getje , 't welk een wafchkaars draagt ; zy richten

hunne gangen na een kapel, die men ter linke zyde

ziet, en waarin een priefter , en een ander per-

foon , fchynen te wagten op de komft dezer

vrouwen, dit fraay kunftftukje is zeer helder, en

zagt van couleur , en volmaakt met de natuur

overeenftemmend behandeld.

(Her-
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(Herman) SAFTLEVEN.

No. 178. Hoog i\ 7 en breed 28 duim DK
.

Een ryngezigt ; op den voorgrond eenige zware

molenfteenen, waarby eenige dragende , en wan-

delende beeldjes ; ter linke zyde , voor eenige

kluicagtige heuvels, een troep volk , waar agter

een bergagtig landfehap, met geboomte, huizen,

kerk en tooren ; vervolgens een klipagtig (teil ge-

bergte , vol geboomte en kafleelen , met torens

en muurwerken; 't water dat van voren tot agte*

ren , al kronkelende langs 't gebergte loopt , is

rykelyk met veelerhande zoorten van vaartuigen,

geftoffeerd ; ter regte zyde over de rivier, een

zeer aangenaam helder en klipagtig gebergte , met

boskadien , akkerlanden en boeren woningen ; ten

einde in 't verfchiet, een ligt geel en blaauwagtig

gebergte , mede met torens en andere gebouwen ,

dit ftuk is ongemeen, aangenaam en konllig, vol

van werk, en kan onder de belle flukken van dezen

meefter gerekend worden.

(Herman) SAFTLEVEN.

No. 179. Hoog 8, en breed io§ duim, P^.

Een uitnemend fraay bergagtig ryngezigt; ter

regte zyde ziet men een vaartuig , met eenige

reizigers, en op den voorgrond, een werkman,

die een fchuitje kalfatert , daar neffends een man
en

Ja

J
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en vrouw, met efkander fpreekende; aan den oe*

ver der rivier , verfcheiden vaartuigen , verders

eenige woningen , geboomte en hoog gebergte:

alles zeer fix , delicaat en uitvoerig gepenceeld.

(Herman') SAFTLEVEN.

No. iSo HoogS, en breed io\ duim. P*"-.

/V^ . Een dito ryngezigt, vertonende ter regte zyde

-öp den voorgrond , eenige ftaande en werkende

beeldjes; ter zyde een vaartuig, waarin, eenige

koopmans goederen geladen worden , en andere

vaartuigen, met beeldjes en paiTafiers , vervol-

genus hooge gebergten, met kafteelen en andere

gebouwen, alles natuurlyk geordoneert, en zeer

uitvoerig gefchilderd.

(Herman) SAFTLEVEN.

/* *>T4LAstt No. lol. Hoogli, en breed ()\ duim. P NI

(
,1

Dit is mede een fraay ryngezigtje , op den voor-

grond , eenige zeilende en andere vaartuigen , ge-

laden met verfcheiden koopmanfehappen , en ry-

kelyk gefloffeerd met reizigers; ter regte zyde,

hoog gebergte , mer gebouwen : verder aan beide

oevers een fraay landfehap , met onderfcheiden

woningen, alles ongemeen nitvoerig. helder en

kragtig.

(God:
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(Godfried) SCHALKE.

No. Ï82. Hoog 10, en breed 9 duim. T*~.

Een binnekamer, alwaar eeD aanminnig juffertje

fcit, voor een ledikant, houdende in haar linke

hand een glaasje met roodewyn, met haar elle-

boog ligt zy op een wit kuflen, fchynendc vdn

een verliefden jongeling, die voor haar zit. én in

zyh beiden handen een deel ronde fch^veh vér-

toont, van deze munt aan te nemen ; dceze beide

perfonen worden zeer natuurlyk verligt, door een

brandende kaars , die op eeu koperen armblaker

ftaat , en vaftgehegt is , aan een vierkanfvvoet-

ïtuk , waar op een kopere vaas ftaat , beneden

aan 't voetftuk, een Cüpidootje, met een pylko-

ker. dit ftukje is voortrerlyk, dun en uitvoerig,

met duidelyke hartftogten, meefterlyk uitgevoerd.

(Aart) SCHOÜMAN.
No. 183. Hooglet en breed 191 duim. Fnl.

Een welvernoegd en luftig heerfchap , zittende j /gï^
öp een (loei , houdende in zyn linke hand , een L
roemer met wyn , leunende met zyn regte arm op *-/£-&?
den fchouder van een vriendelyk wyfje, die de

wynvles in haar regte hand houdt, en met welkers

elleboog zy op een tafel , die met een wit Kleed

gedekt , en met eenige fpys voorzien is, ruft, by
dezelfde leggen, een pyp, en fpeelkaarten ; die

itukje is vrolyk, en meefterlyk gefchilderd.

G (Ccr:
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(Corwlïs) SCHUT en de FluweeleBREUGEL.

No. 1 84. Hoog 16, en breed 13 duim* P 1"-.

Een cartouche, of fleenen ornament , vercierd

met vier kindertjes, en in 't midden een graauwtje,

\erbeeldende Maria, met 't kindje Jefus op naa-

ren fchoot, 't zelve is omflingerd van een krans,

met verfcheiden bloemen en infeclens, zeer fraay

en uitvoerig, doordeeze 2 meefters behandeld.

(Daniël) SEGERS.

t %Ju*<U. Ai No. 185. Hoog 41, en breeds duim. D*.

2f:-:~
Een dito, aardig met breede krullen en fchulpea

gewerkt , in welkers midden gepiaatfl is , een

Maria met 't kindje op de wolken , waarby eenigc

ferafynskopjes, in 't graauw , 't compartement is

rondom geeflig , en aardig met bloemen, huift,

en andere bladeren, omflingerd, waarop verfchei-

den infeften aazen , helder en kragtig uitgevoerd,

(Pietcr van} SLINGELAND.

No. 186'. Hoog 15, en breed 13 duim. P*"..

/ J jr ' ~ l — Een boeren binnenhuis , waarin een zittend boe-

rinnetje, in een peinzende geftalte , houdende in

haar regte hand, een vlesje mee vocht , en in de

andereeen pyp; ter zyde (laat een fpinnewiel, op

den voorgrond ter regte zyde een iloel , kopere

ke-

f ?&£
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ketel , en gatebetiel met moffelen , en een fchuim

fpaan ; verder een haardftede : dit alles is geeftig,

door een hoog valligt , gedaagd, en zeer natuur»

lyk en uitvoerig gefcbilderd.

(Henderik K) SORG.

No. J 87'Hoog 19, en breed 15 duim. Pnc. /l & h
c\ ^r f? L

Een binnenhuis , alwaar een vrouwtje op een
/ 7

kat zit, loerende op eenige gefnedene viffchen

,

die op een aarde gatebetiel leggen ; ter linke zyde /
komt een man ter deuren in, met een mand met

'

vleefch, verders een vrouwtje aan den haard, by

diverfecetbaare waren , en menigte keukengereedr

fchappen: alles is zeer natuurlyk, dun, uitvoerig

en meeflerlyk voltooit.

(?. ra) STAVEREN.

No. 188. Hoog 15, en breed 11 duim. Pnl. f"

Dit flukje toogsgewys van boven, verbeeld eeu

verwulfdbinnenvertrek, waarin een wysgeer, in */ /ö y
paarfche kleeding , met bont gevoerd , en een

mutsje op 't hoofd, zit voor een bekleede tafe! s

waar op een globe, en eenige boeken ; hy zit aan-

dagtig, houdende in zyn eene hand een pen, en

in de andere een inktkoker , en by hem legt pa-

pier; op den voorgrond flaat een koffer, by de-

selve een fiool, boek , en houte waterkan ; in 'c

G 2 vei>

/
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verfchiët ziet men een knegt , gaande door eeü

deur, veïder een flaapplaats , en tegens de ven-

ïters, een opgefchoven gordyn , dit is alles uit-

voerig en helder, bevallig van ordonantfïe, ca

konftig voltooid.

(Ja») STEEN.

9 . Je f>Jh No. I89* Hoog 41, en breed 56 duim. Dx
.

7 Dit capitale ftuk , verbeeld een vrolyk gezel-

ó/( .'
" _' ""fchap, en voert tot titel: zo de ouden zongen,

zo pypen de jongen ; 'tgezelfchap zit voor de deur

van een pragtig gebouw, alwaar onder 't lommer

van een wyngaard , een tafel (laat , met een

fchoon kleurig tapyt gedekt, waaraan eenigevro-

Jyke gaften, met glazen en wynroemers; terregte

zyde vooraan, zit een wit en zwart gevlakt lang

hairig hondje, waar ag! er een vat, by 't welke

Haat eer roodhairige jonge , lurkende uit een

tinnen pypkön , waar agteï een andere jonge , die

op i
jui fluitje fpcclt; daar i;aa.ft in de ronde deur

va;» 't huis , een doedelzak fpeelder ; op de tafel

zit e^n jongeling, met geele zyde kouflen , en

witte fchoenet: aan, fpelende op een dwarsfluit,

een jong aanminnelyk vrouwtje, die haar hand legt

op de klep van des jongelings broek, fchynt met

een kindje te fpelen , dat op den fchoot van een

ouden lacchenden gryfaart, die een friflehen roe-

mer wyn, met citroenfehil op den rand , in de

hand houdt zit , en uit een tinnen pypkannetje

drinkt i
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drinkt; ter linke zyde een fleenen voetftuk, te-

kens 't welk een groote bas ftaat ; op de vloer leg-

gen etnige fpeelkaarten , en tabakspypen , tenein-

de ecnige colommen, waardoor men ziet op een

tuingezigt : dit (tuk is verwonderlyk fchoon , zo

van hartftogten, als couleur j-t^ekening en ordo-

nantfie, en kan met regt onder de beften van dee-

zen zeer vernuftigen meefter gerekend worden.

(Jan*) STEEN.

No. 190. Hoog 18, en breed i$\ duim. P*".. . , ^ttfu.

Een binnenkamer , met een ledikant ; aan de

zolder hangt een yzaren keuken kroon, met wyn- ex /
gaards bladeren vercierd ; ter regte zyde van 't

vertrek komt een vrolyke kwant, al dansende;

ter deuren in , waar tegen een hondje dat op de

voorgrond ftaat, fchynt te blaften; hy houdt zyn

hoofd op de zyde (tekende een fpits tongetje uit zyn

mond, hebbende in zyn linkerhand een haring,

en in de andere twee uyjen, die hy op een grap-

pige wyfe vertoont, aan een daarom lacchend

vrouwtje, die aan een tafel zit, agter deze ftaac

een dikke bejaarde vrouw, met een tinnen tuitkaa

in haar hand , vrolyk van gelaat, waar agter we-

derom een fnaak die met een vinger al fpottende

wyft ; op een oude treufelaar, die aan de tafel

zit nooten te pellen ; door 't vertrek ziet men uit

$ea venfter op de ftraat. Dit geeftig ftuk is mede

G 3 koa-
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A'oniïig en kragtig , en in den beften tyd van deze

meefter gefchilderd.

(» STEEN.

'fl^Q l* £4 No. 191. Hoog 20, en breed 181 duim. Pnl.

/ Dit geeflig (tukje verbeeld een boeren bruidje s

J ^ö^ - '

fraay opgetooid, en met bloemen kransjes omhan-

gen, die van '1 trouwen komt; agteren terzyden

haar, ziet men een troep volks, die haar verzei-

len , zy kykt zeer ftemmigjes nederwaard na de

aarde, die met bloempjes beftrooidis; ter zyde

van haar is een koddige jonge, die al fpottende

'sbruids zedigheid belacht. de bruidegom , in eene

grappige actie , komt met een vriendelyk gelaac

na 't bruidje toe treden ; hy is in eene ligt blaauw-

agtige kleeding met een mantel losjes omhangen,

houdende zyn linkerhand in de zyde; in zyn reg-

eer een rode muts, fteekt zyn buik voor uit, en

onder zyn brede broeks klep, word men een rond

-knobbeltje gewaar, dat met een bloemen kransje

omhangen is: voor dit paar, flaat een flordig wyf,

met gaten in haar kouffen, daar de hiel door (leekt,

bloemen te ftrooijen , ter linke zyde ziet men een

herberg, waar voor een pothuis , op 't welk een

doedelzak fpeelder, voor de deur, een fioolfpeel-

der; uit de venfters kyken de bruiloftsgaften, die

ïnei: vrolyke gebaerdens, 't jong getrouwde paar

bekyken , des fchilders meening in dit flukje,

wordt door een haan en henne, op den voorgrond
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tfuidelyk te kennen gegeven , ter regte zyde ver-

toonen zich eenige geringe boeren woningen, ag-

terwaard een poort, waar door men ziet op een

kerk en geboomte , onder eene fraaye en welbe-

wolkte lugt, dit flukje is zeer nee en uitvoerig

gefchilderd , de hartftogten treffend uitgedrukt

,

en is zeer natuurlyk, en geheel onverwig van cou-

leur gefchilderd.

(Harmen ww) STEENWYK.

No. 192. Hoog 10, breed 15I duim. K>. £7^a_ /*
Een roomfche kerk , van binnen te zien, met

veiTcheiden kapellen, altaren, fchilderyen, wa-

pens, predikftoel en orgel, en is zeer ryk geftof-

feerd , door den Flwweele Breugel , met verfchri-

den heeren, dames, monniken, kinderen en be-

delaars , ter regte zyde ziet men een dame een'

kind ten doop brengen , verzeld van eenige vrou-

wen ; verder een priefter die de mis leeft, en ten

einde van de kerk een choor, benevens een lyk-

ftatie ; dit ftukje, 't welk voor een der beften van

dezen meefter kan aangemerkt worden , is zeer

juift naar de bouw- en doorzichtkunde , zeer hel-

der van couleur , aangenaam , en verwonderlyk

flitvoerig gefchilderd..

htf

Q 4 C««*.
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( Harmen van)STEENWYK.

// f' J^°'
1 92' H°°S5i> en breed 1\ duim. KR

.

Dit fraay e,n uitvoerig cabinetftukje , verbeeldt

een afzonderlyk vertrek in een kerk , men ziet

ter linke zyde by een groot venfier ligt, den oud-

vader St. Jeronimus, fchryvende voor een tafel,

agter dezelve een kaft, waarboven een plank me$

boeken , en eenige vlesjes , ter zyde een borolo-

gie, verders een predikfloel, in 't midden op een

couleurde fteenen vloer, legt een leeuw ; verder

in 't verfchiet ziet men een binnengezigt van een

kerk: zynde alles uitmuntend, delicaat en onge-

meen uitvoerig, en zonagtig gefchilderd.

( Harmen var. ) S T EENWY K,

No. 194. Hoog 4$, en breed 6 duim. K>.

Een dito vertrek van een kerk; men ziet, als in

het voorgaand, ter linke zyde, een bejaard man,

voor een tafel zitten te fchryven , agter zig een

kaft, aan welke een cardinaalshoed hangt, benef-

fends eenige papieren, boven de kaft eenige boe-

ken , papieren en eenige kleinigheden , hoger een

fchildery , ter zyde een horologie ; alles word
door een bevallig ligt , van een zyvenfter ge-

daagd ; in 't verfchiet ziet men een binnengezig;

van een kerk en altaaren, alles is met eene ver-

wonderlyke kragt , en uitvoerigheid , ongemeen

fconftig behandeld» , .. ,
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{Abraham} STORK.

No 195. Hoog I4§, en treed 19 duim. V™-.

Een Italiaan fche zeehaven , geftoffeerd met

verfcheidene beeldjes , treffelyke gebouwen , en

ruines van tempels, verders eenige groote en klei-

ne leggende en zeilende fcheepen ; alles fraay

geordoneerd, en meefterlyk gedaan.

{Abraham} STORK.

j^O. 196. Hoog 14Ï, en breed 19 duim. P»&.

Een dito , zynde een weerga, en geftoffeerd

met aardige beeldjes, en pragtige gebouwen, en

veelerley zoorten van varrtuigen ; zeer uitvoerig

en aangenaam van couleur, en niet minder dan hec

voorgaande.

W) stijven. # ï&Lü
No. 197. Hoog 30, en breed 25 duim. Dk. / '

Een fteenen nis, op welks voetfluk men ziet,

een konftig gewerkte kruik , met basrelieven en

andere cieraden, zeer rykelyk met allerlei zoorten

van bloemen , en plantgewaffen omhangen, waar

by velerhande infe&en, die op de bloem en bh-

deren aazen; dit ftuk is zo fraay en uitvoerig, dac

men heel zeldzaam zulk een kunftftuk van dezen

meeiter vindt.

G 5 tfW
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JiW

CDavid) TENIERS.

No. 198. Hoog 154, en breed \<)\ duim. T™-f

Een boeren binnenhuis ; op den voorgrond zk

een verliefde grysaart , met een bierkan in de

hand naafteen boerinnetje, die aandagtig na zyn.

reden fchynt te Inifteren, zy worden beide be-

fpied , door een oude vrouw die agter een fchu:

ftaat , waar op een nagt uil zit ; verder een land-

man eten brengende aan eenig vee, voords is dit

Huk geftoffeerd met verfcheiden keuken gereed»

fchappen , en alles zeer natuurlyk , fix en zon-

agtig behandeld.

(David) TENIERS.

flfa m QJt Jü$Q* '*$$• H°°ë M*> en breed ici duim, P».

Een corps de garde; ter regter zyde, op den

^ J $£/-.' voorgrond zitten drie krygslieden aan een

4.afet, op de kaart fpclen; neffens de zelven flaat

'er een met een kan in de hand, agier hem een

houten fchut, waar aan een degen hangt, daar

nefiens een zware fteenen pylaar, die 't verwulfc

onderfchraaht ; ter linker zyde legt een yferen

helm en borfl harnas; verder zïetmeu den ingang*

met een open deur en drie zoldaaten, die met el-

kander fpreeken ; alles is hier zo geeftig geordo-

donneerd , als kragtig en meefterlyk gefchilderd»

(Dv-
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( Dominicus van ) TOL, in de manier van n
G. DOU. / J

No. 200. Hoog 19, en breed 14 duim. P"1-.

In dit fraaije ftukje van boven boogsgewyfe,

ziet mem, in een fraay gemeubileerde kamer,

alwaar een bevallig vrouwtje zit in een armfloel,

gekleed in een blaauw fluweelen jakje, met wit;

bont omzet , een ligt paars cou'eurden boven- en

en een rood couleurden onderrok aan hebbende f

op liaaren fchoot een kindje, 't welk zy de borft.

wil geven: een jong meisje, dat met 't kindje al

lachhende fchynt te (pelen, flaat neffens haar,

ruftende met den arm op de tafel, waar op een

boek legt, benevens een kandelaar; voor dezelve

Haat een wieg , waar over een zwierig kleed ge-

fpreid is ; ter regter zyde een fraay geploide op-

getrokken gordyn , benevens een kopere kroon,

en verder een fïaap plaats: in 'c verfchiet ziet

men door een deur een leefend man ; en een

oude vrouw, in dit bekoorlyk ftukje is alles zeer

uitvoerig en verwonderlyk delikaat gepenceeld.

(Dominicus van') TOL. Q/ J/^êSZ .

No. 201. Hoog ia, en breed 10 duim. P**-.

a
Dit cabinetflukje van boven toogs gewysj ver-

beeld een graauwe fteenen nis, met een opgefcho-'

ven gordyn; een vrolyke jongeling ftaat agter de

ais, en ruft met zyn regten arm op dezelven, on-

der

/j / ' •
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der zyn arm houdt hy een kat, die greetig op-

waard ziet , na een muizeval , die hy in zyn linke

hand om hoog heft, voor hem (laat een lacchend

meisje, 't welk met den vinger na dezelve wyft,

verder ziet men een binuenvertrek , en voor den
v :s een pot met bloemen, dit alles is zeer fraay s

en natuurlyk behandeld.

QDominicus van') TOL.

No. 202. Hoog i:j, en breed 11 duim, DK
,

A&^a 1

* Dit Itukje mede toogsgewyze van boven, ver
J

beeldt een binnenkamer , waar men twee meisjes

"^ziet ,-: by een pot met angelieren , ftaande op een

plint , die gedeeltelyk met een groen kleedje ge-

dekt is, waar agter een weggefchoven gordyn;

een van deze twee dogtertjes , plukt een ange-

lier!je, 't welk de andere al verlangende fchynt te

willen ontvangen, vermids zy daar met haar hand-

je na rykt, verders ziet men in 't vertrek eenige

meubilen , en door de venfters eenige gebouwen 9

mede uitvoerig, fraay en natuurlyk gedaan.

(Gero*) TOORNBU.RG.

No. 2034 Hoog 13, en breed iaj duim* V^t,

. Een gezigt in de flad Haarlem , ziende over

een plein laogs de ftraat, ter wederzyden met ge-

bouwen en boomen ; de voorgrond met wandelea-

de beeldjes geïtoffeerd ; ter zyde een ruftende.

vifcb*
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Vifchboer, waar by een ftaande meid, en verder
een wagen met twee paarden ; in 't verfchiet de
groote kerk; alles is byzondei uitvoerig, heidei

en zönagtig gefchilderd.

(Gerrit) TOORNBURG.

No. 204. Hoog 13, en breed 12', duim. put.

Een gezigt van buiten langs 't geboomte, door/
een poort, na de ftad Amersfoort ; op den voor-
grond een landman , eenig vee voortdryvende
ter linke zyde een heer te paard , en een gaande
beladen reiziger ; in 't verfchiet ziet men de groo-
te kerk en toorn , en verdere gebouwen , alles is

extra uitvoerig en meefterlyk , gelyk het vorige

gedaan.

u.
(?.) UGTERVELD.

No. 205. Hoog 29, en breed 24e duim. D*.

Een binnenvertrek j alwaar een heer met een t,.'/iS.2./Jf'jfA
dame in 't verkeerbord fpeelt, waarby een juffert-

je met aandagt zit te kyken, al fpeelende op een ^ /<)J -

citter, zy is deftig gekleed, in een witagtig zyde
cafekientje ; waar onder een roode fatyne rok,
voor haar ftaat een wit en bruin gevlakte hond, op
een wit en roode marmere fleene vloer, zeer uit-

voerig en meefterlyk behandeld.
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(Jacob van der*) ULST.

No. 206. Hoog ia, en breed 19Ï duim, P1"-.

J *
v/- '

^Deeze uitmuntende ordonantie, verbeeld zeei

/. t
. waarfchynelyk 't omdragen der Ancilia , welkers

r ' l
priefters men Salii noemde , en 's jaarlyks met

groote pragt en ftatie te Romen gevierd werdt,

ter gedagtenis van een weleer uit den hemel gevallen

fchild , vermits men meende , dat de welvaart van 't

gemeenebefl daaraan geleegen iag, deeze optogt

wordt verbeeld op een groote Italiaanfche markt,

alwaar twee jongelingen met lauren gekroond, 't

fchild , of ancile dragen , en werden gevolgd door

priefteren ,
jonge dogters en jongelingen , met

veeleriey fpeelinftrumenten , onder een gevolg

van eene ontelbaare menigte aanfehouwers en

krygslieden ; ter regte zyde ziet men een Stand-

beeld, op zyn voetftuk, voor een treffelyk ge-

bouw , ter linke zyde , een gedeelte van een

tempel, met colommen voor dezelve, en op de

trappen , verfcheiden ïlaande- en zittende beeld-

jes , met blaasinstrumenten , in 't midden een

grootfeh gebouw, en in 't verfchiet eenig geberg-

te, dit ftuk mag in fraayheid, van vinding, trots-

heid, van archi teeluur, bevalligheid van couleur,

en fchoone tekening , onder die der beften van

<iezen raeefter gerekend worden.

{Adriaan
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V.
(Jdriaan van de) VELDE.

No. 207. Hoog 17, en breed 23 duim. DK..

Een uitmuntend fraay landfchap, ter linke zyde c. v. Jej£-'fih*d

op den voorgrond, Haat een ligt rosagtig graazend

koetje , waar by een dito gecouleurd fchaapje ,

daar agter een herder met een flok, in een helde-

re blaauw gecouleurde rok, en wit hembd, voord

dryvende twee fchaapjes, en een witte os, agter-

waard op de zelfde weg , komen nog diverfe

fchaapjes ?.:n loopen, waar agter een vrouwtje op
een beladen muilezel, nevens deze gaat een man,
by hem een hand, hy houd zyn hoed in de hand,

bewyzende eenig eerbied , voor een capelletje,

dat aan den weg flaat , ter linke zyde een groen

bergagtig landfci;ap , waar op een oud rond ver-

vallen gebouw, poorc, en eenige huizinge, met
fraay geboomte, en eenig onderaards gewulft grot-

werk , ter regte zyde op de voorgrond , twee

fchaapjes , waar van 'er een Haat te knabbelen ,

aan een bosje neetels, 't verfchiet vertoont een

aangenaam , warm , blaauwagtig gebergte , mee

geboomte, dit alles is heerlyk, zo van inventie,

tekening, als couleur, en mag met regt voor een

ongemeen fchoon pionkftukje van dezen raeefter

genouden worden.

(Adriaati
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(Adriaan van de) VELDE.

No, 5 o 8. Hoog Utenbrecdióiduim. DicopP*^.

/Ifa/ Een land- en watergezigt , op de voorgrond

ziet men een harder . zittende by een ftamvaneeh

>i /? fi ' - ' b°om > aan ^e ^ant van
'

c water bezig zynde met

hengelen, ter zyden hem twee flaande fchaapen

,

en een leggend, waar by een lammetje, agter de

boom een bulkend koetje, en een andere die uit

't water fchynt te drinken , verder op de tweede

grond is een Ichaaps kooy , en voor dezelve een

legger d herkauwent koetje, en ter regte zyde aan

de overkant van 't water , eenig geboomte ; dit

ftuk is uitvoerig , ?agt en delikaat behandeld , en

van een fchoon effect, door een aangenaam zon-

iieligt veroorzaakt.

(^Adriaun van de) VELDE.

No. 209. Hoog 8J, en breed 8 duim. FNL.

Een wintergezigt, zynde 't ys geftoffeerd met

y^\ ' -.'-— benige fchaatsryders , arre- en ysfleeden , en aan

de andere zyde der rivier, een dorp, met een

kerk , en verfcheiden huizen , dit flukje is zeer

iïatüurlyk, helder en fix behaadeld.

(mu
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(Willem van de) VELDE.

No. 2IO. Hoog ïê^'en breed induim. Dk.opPnl.
, ; tff^t 7

/fr-2-D

/

Dit nitmunteod tafereel, verbeeld een Uil wa-

ter , met een menigte groote en kleine fcheepen,

en beeldjes, ter linke zyde, ziet men een pont,

en in 't midden twee kagen, van welke de eene,

een opftaande, en de andere een half neergeflre-

ken zeil heeft, daar nevens een zeilend jagt, tér

regte zyde ziet men een buis , aan welkers boord

een viflehers fchuitje legt, verders in 't verfchiet

een menigte zeilende vaartuigen , alles is kondig

geordineerd , bevallig van ligt en bruin , en zeer

helder en natuurlyk van kleur, en opdeuitvoe*

rigfte wys, na de befte vermogens , van dees be-

roemde meefter gefchilderd.

(Willem van de) VELDE.

No» 211. Hoog i6l, en breed 21 duim. Pnl. ^P '0-^0-1

Een weerga van de voorgaande , en verbeeld

een cabbelende zee, ter linke zyde ziet men een a. ^ *
'"50 -

viflehers vaartuigje, met een opgehyft fokkezeil,

ter halver wind voortzeilende; ter regte zyde een

kaag, met een neergeftreken zeil, voor anker leg-

gende, verder een oorlogfchip , en nefFends die

een zeilend vaartuig, in 't verfchiet 't yland Te-
xel, op welkers rhede, verfcheiden zeilende en

leggende fchepen zig bevinden , 't doorfchynende

H erj
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en natuurlyke cabbelen van 't water, en de daar

op fchaduwende wolken , die mede verwonderlyk

fraay in de dunne lugt zweven , is in dit ftuk zó

konftig waargenomen , dat 't met regt voor een

der fraaiften van dezen meefter mag gehouden

worden.

(tFülem van Jg) VELDE.

h'i^4 £ t '*>
' N°* ZI2t Hoo& 1 3

»

en hrccd *4*
^uim'

Fia#

Een ftil watertje, ter linke zyde ziet men een

_ • ftaatejagt, die een falvo doet , voor dezelve een

roeyfloep, ter linke zyde een viffchers fchuitje,

waarin zy bezig zyn hunne netten op te halen,

verders eenige zeilende , ^en andere vaartuigen

»

aeer eel en natuurlyk behandeld.

(Simwi) VERELST.

/ No. 213. Hoog 11 % en breedndtHm. F».

Een glaaze fles, op een koper voetftuk , ftaan*

de op een fteene tafel , waar in verfcheiden bloe-

men geplaatft zyn, als roode en witte roózen, irr-

affen , tulpen , papavers , en anderen , op de ta-

fel leid een horologie, in een befloten kaft, waar

aan een blaauw zyden lint, verders verfcheiden

kapelletjes, en andere in fettens, alles uitmuntend

fraay, konftig ea kragtig gefchilderd,

tm



V

v&N SCHILDERYEN. 1x5

(Nicolaas*) VERKOLJE.

No. 214- Hoog 24, en breed 10 duim. Y™,

Deeze verwonderlyke fchoone ordonantfie, <

verbeeldt een reinigings bad', alwaar Batfeba op

een witagtige marmeren trap zit, op een groenag»

tig tapyt, met roode bloemen, perken en fran-

jes, haar linke zyde is, met eenige witte, en ligc

gt-coulcurde kleederen omhangen, 't overige ha-

rer leden is naakt; zy zit in eene verrukkelyke en

bevallige houding, en heeft in haar regte hand een

kleine ronde fpiegel , waar in zy kykt , tenvyi

baar hoofd. > door een dienftmaagd , gepalleerd

word , voor haar voeten leid eene andere bedien-

de, hebbende een doek in 't water, waar meede

zy fchynt de voeten van Batfebaaf te waflehen,

agter deze een tafel , waarop diverfe foorten. van

rynigings gereed fchappen, op den derden grond *

eene verwonderlyke fchoone architectuur , van

welkers colommen, een rood gordyn, zeer fraay

geplooid » en met koorden en kwallen gecierd

,

komt afdaalen, in dit gebouw zyn nog drie beel-

den , welken met naauwkeurigheid zien na de op-

tojing van Batfeba , agterwaard een koninglyke

plaats, tuin en paleis, alwaar de propheet van

eene baluftrade ziet, na 't geene voor in 't ftuk

gefchiedt Dit alles is met de grootfte naauwkeu-

righeid, van ordonantfie, teekening en couleur,

uitgevoerd, zo fchoon en behaaglyk, als dezen

meefter ooic eenig ftuk gemaakt heeft. ,
"

H a {Jan
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(>0 VERKOLJE.

No. 215. Hoog 17, en breed 11 duim. Die.

Een binnenkamer, alwaar vier deftige perfona-

gien bezig zyn te muficeeren , twee hceren fchy-

nen te zingen, ziende in muziekboeken , die zy

in haare hand houden , werdende door een dame

die op de bas fpeeld geaccompagneerd , zy is

zittende op een floel, in een ligt geel fatyn jak,

met wit bont gevoerd , en een witte fatyne rok

,

zeer fraai geplooid, een heer is itaande voor een

tafel , met een rood kleed gedekt , waar aan de

andere heer zit, nevens deze Haat een vrouwtje,

leunende met haar arm op zyn fchouder , en zien-

de in 't boek , waar uit hy zingt , ter regte zyde

agterwaard een jongen, fpelende met een hond,

die op zyn agterfte pooten flaat, dit fluk is aeef

uitvoerig, fraay en natuurlyk behandeld.

VERSCHURING.

i No. 21 6*. Hoog 13$, en breed 10 duim. P**.

Een grootfche binnen kamer , alwaar een

vrouwtje zit te fpeelen op een citter, haar hoofd

/"> «. j _ met paarlen vercierd, een purper fluweel jakje en

een blaauwe zyde rok aan , 't mufiek leid voor haar

op een tafel , met een tapyt bekleed , waar op

Haat een leezenaar , met een open mufiekboek,

. agter haar een graauwe fteene voetfluk, waar op

eeo
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een Standbeeld en dolphynshoofd, ter regtezyde

een verinziende gang, met hooge glaazen , waar

boven rond toelopende niflen, met basrelieven,

zeer uitvoerig en meefterlyk gedaan , als of 't

van den ouden van der Myn was.

(Daniël) VERTANGEN.

No. 217. Hoog 10, en breed 1 \\ duim. Kr.

Een heuvelagtïg landfchap , met geboomte , op

de voorgrond met een riviertje doorfneeden, ter fc
regte zyde ziet men eenige naakte nimphen , zig

y J &
uit 't water fpoeden, om dat zy zig ter linke zy-

de befpied zien, van twee faters: zynde in alles

zo fraay en uitvoerig behandeld , als van Poe/enburg*

(Jan) VICTOR.

No. 2l8. Hoogvfiy en breed 44 duim. D*.

Deeze fraaije ordonantfie , verbeeld ter regte

zyde een gebouw , waar voor een fteenen trap,

op een bank voor 't huis, den ouden eerftvader

Jacob , in een paarfche kleeding, met bont ge-

voerd , hebbende zyn beide handen te zamen ge-

vouwen , en opwaard geheven, als in bittere

droefheid gedompeld , over 't vertoonen van den
bebloeden rok, van zyn lieven zoon Jofeph, wel-
ken zyne andere zoonen voor hem uitfpreiden;

zyne huisvrouw Haat fchreijende in de deur , mee
«je banden van elkander , in een zeer bedrukte

H 3 hou-

K-r A
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i

f

houding; ter zyde ziet men een jonge dogter nl;

een veniler; verder een oud trots gebouw , een

landfchap, met beelden en fchaapen, en hoog ge-
1

bergte. i
Dit ftuk is zeer konftig en fraay geor-

donneert, de hartftogten zyn 'er op 9
t duidelykft

in uitgedrukt, en is een der fraaiften van deezen

meeiler.

(Simon de) VLIEGER,

?V0. 2T9, Hoog 20, en breed 36e duim. P*t.

Een woelend water, op den voorgrond ter reg-

te zyde, ziet men een zeilend weldoortimmerd

oorlogfchip, en ter linke een melkfchuic , met ee-

uige boertjes, verders verfcheiden zeilende, en

ten anker leggende fcheepen, zynde uitvoerig a

fix en catuurlyk gedaan.

(Simon de) VLIEGER.

TTo. 220. Hoog ii|, en breed 13 duim. PNt .

1

Een fraay woelend watertje, met verfcheiden

aeilende en andere vaartuigen, op den voorgrond

een roejend fchuitje , alles zeer fix en meefterlyk

gepenceelt. ^

(M
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(Ari de) VOIS.

No. 22 T. Hoog io , en breed %l duim. V*L
.

Een bevallig juffertje , zittende in een land- i
.

fchap , gekleed in wit fatyn , omhangen met een

blaauwen zyden fluier, en zwart fluweelen kleed, * v

gevoerd met bruin bont, houdende op haaren

fchoot een korfje, met druiven, perfiken en an-

dere vrugten , rykende met de regte hand een

pruim , aan een blaauwagtige papegaai , die op

een tak van een boom zit; alles is uitmuntend,

delicaat, teeder en uitvoerig gefchilderd.

(Jri de) VOIS.

No. 222. Hoog Si, en breed 7 duim. P*&.

Een binnenhuis, waar in zig vertoont een vro-

ïike boerin , van voren en ter halver lyf te zien

,

zy is verbeeld zittende , en houdende met haare

linke hand , een keulfche aarden bierkan , en ia

haar regte , een glas met bier , *c welk zy mee

vermaak fchynt te befchouwen , dit ftukje is mede

delicaat, teder en eel gefchilderd*

H 4 w.
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W.

WALSCAPELLE.

Np. 223. Hoog 16 j en breed 31 duim. D».

• Dit fraaije (luk verbeeld, een cierlyk bewerkte,

fteenen vaas, met differente zoorten van bloemen
' bO en ranken behangen, op welkers bladeren meni-

gerhande beesjcs aazcn; ter linke zyde , op een

fteen, \egt een blaauw kleed , met franjes, waar

op een tinnen fchootel , met een opgebroken

granaatappel en eenige haze 'noten ; waar agter

een witte fteenen tafel , met een miloen, perfi-

ken, mispelen, roode en witte druiven, cierlyk

met hunne ranken en bladeren doormengd : dit

alles is ongemeen, uitvoerig, dun en meefterlyk

geichilderd , en naar een kiefchen fmaak gefchikt,

(>0 WASSENBERG.

No. 224. Hoog 14, en b/eed 1 7i duim,. PNL.

Een jong vrouwtje , zittende in een leuning-

*, j tf .
.
* — üloel, houdende in haar linke hand een wynkelk,

waar uit 't vogt op haaren fchoot loopt, by haar

een bejaarde vrouw , met een beugeltas in de

hand, als verwonderd over deze ongefchikte hou-

ding, terwyl de drank haar zodanig heeft bevan-

gen, dat zy valt zit te flaapen ; op den vloer leg-

cen eenige fpeelkaarten
,
gebroken wynvles, mui°

len 3
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len, en (tukkende pypen; ten einde van het ver-

trek, ftaat een heer in zyn japon, die flordig leven

mede aan te zien: 't is echter uitvoerig, helder

en natuurlyk behandeld.

(Jacob Campo) WEIERMAN.

No. 225. Hoog 30, en breed i\\duim. DK .

Een graauw bewerkte fteenen nis, met een jon- «- •

gelings hoofd van boven, en van onder in den nis,

een roode marmer fteenen voetftuk, waar op een

vaas , met basrelieven , en in dezelve veelerly

zoorten van bloemen , met groote breede bladen

en ranken , helder en kragtig gefchilderd.

(Jan) WENIX.

No. 2 2Ó\ Hoog 34, en breed 29 duim. D*,

Dit uitmuntend fchoone ftuk, verbeeldt een (\~/.<~-x~ /0L1

dooden haas , met zyn agterfte poten wyd uic

elkander gefpreid , tegens een ligtagtig fchotje, cL. JQt)~v
waar op ligd een fchoon gecouleurdefaifant; ter

regte zyde van dit ftuk, eenig jagtgereedfehap,

en wildzakken, waar op een doode patrys en ander

gevogelte; ter linke zyde, valken kapjes, jagers

netten , en quartel beentjes; daar agter een jager

meteen fnaphaan, gaande door een ronde poort,

met een fchoone frontispice, na een fraaye tuin,

waar in een grootfche fontein , en Standbeeld:

dit ftuk is pngemeen fraay, en mollig gefchilderd

H 5 ca
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en met eene verwonderlyke fixe uitvoerigheid» en.

kragt voltooid.

(>0 WENIX.

No. 227. H<wg 34 1 m breed 29 duim. Dk.

• Een dito, verbeeldende een landfehap-, op wel-

kers fraay bemoften , en met kruidjes bewaflenen

voorgrond, een wir.agtige (leen leid, en op den-

zelven perfiken, roode en witte druiven , mispe-

Jcn, miloen, pruimen en groote peeren, ter regte

zyde , in den voorgrond , een groote waflende

witagtige champignon , met ontelbaare aardige

bruine flippeltjes ; agterwaard tegen een dikke

bemofte ftam van een boom, een fchoone diftel

,

metbreede biaaderen; devrugten zyn doorflingerd

met lies, wyngaardsranken , met hunne bladeren,

en andere bloemen ; ter linke zyde een vorftelyk

paleis, waar voor eenige boomen en Standbeel-

den, daar agter een tuingezigt, dit is mede, zo

fchoon en fraay, als men van dezen rneefter zien

kan, en eene complete weerga tot het voorgaande,

(>i) WENIX,

No, 228. Hooga<$ r en breed 19 duim. Ds.

Een uitmuntend fchoon Iandfchap , ter linke

ayde, aan een dikken tak van een boom, hangt

een jagers net, met flokjes en valkekappen , met

pluimen, daar voor een rifl vinken, en ander ge-

vo-
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vogelte, onder aan, hangt een patrys, aan zyn

poot , met uitgefpreide vlerken op een breede

gordel, waar op leid een pifloo! , voor aan op een

bemofl heuveltje een kwartel beentje entweevin-

jken, agterwaard een heldere rivier, doorfnyden-

de een bos en bergagtig landfehap, met gebou-

wen , dit alles is mede uitnemend fchoon, en in

de befte tyd, van dezen meefter gefchilderd.

(Jan) WENIX.

No. 229. Hoogii\,enl>rud\<)duim. D^opP**-*

Een dito , en verbeeld een pragtig hofgezïgt ,

op welkers voorgrond ter regte zyde, een witag-

tige fleene vaas , met basrelieven , waarvoor ftaac

een quartelkooy , met een ligt wolle kleedje, ge-

deelcelyk gedekt, en met eenige ranken en bloe-

men omflingerd , waar voor leid een fpier witte

duif, en veelvuldig gecouleurde eendvogel, en
ander gevogelte , ter linke zyde een pedeftal

,

waar op een Standbeeld , met een boek onder den
arm, betekenende de waarheid, verder een hel-

dere waterkom , waar in een fpringende fontein ,

ter zyden agterwaard grootfche gebouwen , kas-

kadien, geboomte, pronkbedden, piramide, en

andere voortreffelyke vertoningen , 't verfchiet

een ver bergagtig landfehap, dit ftuk is in allen

deelen , zo in houding als couleur, niets minder

dan het voorgaande.

O»

1

+ $0



124 CATALOGUS
(y*i) WENIX.

No. 230. Hoog 43e, en breed 384 duim. D«.

'?-yUs»~é>4Jë J' Een fchoon en capitaal landfchap, waar in , aan

den tak van een boom ter linke zyde hangt een

y 2/24J l *~.'-" fchoone doode haas, verders een patrys , zwa-;

luw, haverkneu en huismos, waar by een fhap-

haan, wytas, en ander jagttuig, en gereedfchap-

pen, in 't verfchiet een grootfch hofgezigt, met

fchoon geboomte en deftige gebouwen, alles is.

mede uitnemend uitvoerig, en natuurlyk gepen-

ceelc.

QGio Babtifta^ WENIX.

No. 23 T. Hoog 35, en breed 45 duim. D*.

Een voortreffelyke Italiaanfche zeehaven , op

welks voorgrond een menigte beelden en beeften

,

waar agter eenige trotfe antique gebouwen en pi-

ramide *, ter linke zyde eenige flaande en zittende

beeldjes , wandelende j ufFertjes , en heren te paard

;

waar agter een zeehaven , met menigte van groote

en kleine fcheepen , en diverfekoopmanfchappen

:

dit alles zeer helder en plaifant, fix ea meefterlyk

geschilderd.

Jsyt.

(G/«
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XGio Babtiftay WENIX. '

Ko. 232. Hoog 35 , . en breed 49 duim, DK
.

Een pragtig gebouw, waar hy een gaandery en t. -

voorportaal , op rode marmeren colommen , ter

regte zyde op den voorgrond, zit een ,vrouw, by

haar een doode haas , en ander wild; zy ontfangt

geld, van een heer die by haar flaat ; verder ziec

men door een hooge deur, in een kerk, aiwaar

eenige menfehen , voor een altaar bidden , ter

linke zyde, en op eenige lange en breede trappen ,

diverfe beeldjes en hondjes , verder agterwaard

een groot plein, alwaar op een voetfluk een prag-

tig Standbeeld flaat, voor 't zelve een kwakfalver

op een theater, waar by een menigte volk, agter

dezelve een haven, met groote fcheepen : in 't

verfchiet een rotsagtig gebergte, waar langs vloeit

een flille zee, met diverfe groote en andere fche-

pen, mede verwonderlyk fchoon, en wel van 't

befte zoort van dezen meefter.

(Jan de) WETH.

No. 233. Hoog 18 , en breed ai§ duim. P«t.

Dit verbeeld St. Joannes , predikende in de

Woeftyn , voor een groote menigte volks , tet

linke zyde , op een heuvelagtigen voorgrond

,

zitten verfcheiden vrouwen, met kinderen , en
anderen , alle aandagtig luiflerende, verder ziet

men
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men geboomte, een rivier, en gebergte; alles ^s

ongemeen uitvoerig, helder en bevallig geordofi-

neert, en meefterlyk gefchilderd.

\ No. 234. Hoog 18, en breed 21 § duim. Pw.

"^- Een weerga van de vorige, en verbeeldt 't vet-,

drinken van Pharao, met zyn leger in de roode,

zee, ter regte zyde, ziet men op een bergagtige

hoogte Mofes, die de zee beveelt te fluiten, ront-

om hem, een menigte Ifraëliten , mannen ,
vrou,

wen en kinderen, dié dit verba/end geval, met

groote verwondering aanfehouwen: zynde mede

jn allen deelen, gelykdè voorgaande, nadrukiyk

uitgebeeld.

CJacob <fc) WIT.

No. 253. Hoog 32 , en breed 54 duim. D*.

Een basrelief , alwaar eenige kinderen fpelen,

. met een bok , en anderen , met druive troffen
,
er^

groote kruik, ongemeen fraay en meefterlyk, als

of 't wezendlyk {teen was, gefchilderd.

. 01

(Jacêo
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(Jacob de) WIT.

No. 23Ó. Hoog 12, en breed \6\ duim, P*"-.

Een extra fraay basrelief , verbeeldende de

fchilderkonft , in een uitgehouwen fteen , verto-

nen zig vier kindertjes, een derzelve met een los

kleedje omhangen , zit te fchilderen , copierende

't Standbeeld de griekfche Venus , by zig leggen

verfcheide fchilders gereedfehappen , nevens hem

een kindje, dat verf vryft , ter zyden een ftaan-

de , aan de andere zyde , een die tekend , dit is

fraay en uitvoerig, en zeer bedrieglyk behandeld,

(Jacdb <fc) WIT-

JSfo. 237. Hoog 141, en breed ioi duim* F*K

Dit voorwerp, verbeeld Jupiter, in de gedaan-

te van Diana , een nymphje verraflTende , wiens

pylkoker op de grond legt , en nevens dezelve

twee jagthonden , hoger een Cupido, houdende

een brandende fakkel , verder agter een boom ,

ziet men een arend, dit alles is helder, en kragtig

van couleur» fix en meelterlyk gefchilderd.

o •
-

tfOCQ*
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(Jacob de) WIT.

No.- 238. Hoog 14Ï, en breed io£ duim. Pm,

* ' Een weerga, en verbeeld Neptunus , cp zyn

fchulpwagen, in zee werdende, door zeepaarden

Ó l
- voortgetrokken , hebbende zyn drietant in de

hand, op de voorgrond eenige zwemmende naja-

den, ruftende opdolphynen, verder een triton,

op zyn hoorn blazende, dit is in allen deelen , zo

van couleur , houding , als tekening , egaal met

de voorgaande.

(Jdcob de) WIT.*

No. 239. Hoog 20J, en breed 24 duim, DK.'

Een fraay model, van een plafond, met ve?«

/p. , _fcheiden zinnebeeldige figuuren, op de vier hoe-

ken , zyn graauwtjes , verbeeldende de vier gety-

den van 't jaar.

(Jacob de) WIT.

No. 24.0. Hoog ach, en breed 24 duim, D*.

<
'

•"Een dito model, van een plafond , met vef-

/ i 4 , ^* Jcheiden zinnebeeldige beelden , de vier hoeken

,

verbeeldende de vier elementen , en kindertjes met

wapens , en andere cieraden , kloek en geeftig

gepenceelfc

{^Jacoh

il>
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(Jacob de) WIT.

No. 241. Hoog nol » en breed 2\ duim. Dk. /Q 7

Een lugtig model , van een plafond , verbeel-

dende door verfcheiden figuuren , de vier getyden

van 't jaar, konflig van ordonantie.

(Emanuelde) WITTE.

No. 142. Hoogld , en breed 11 duim. PNL.

'M :

Een gezigt van ëen gedeelte der oude kerk,

van Amfterdam, van binnen ter regter zyde, ziet

men den predikant op den floel, dewelke van ee-

ne menigte volk, der beide fexen , word aange-

hoord , ter linke zyde een capel , en verder 't

groote orgel, boven den ingang, dit ftuk is zeer

uitvoerig en verftandig, door zyn aangename val»

ligtén en groote glaazen gedaagd.

(Pbüip) WOUERMANi
No. 243. Hoog ui, e.n breed \<i\duimt K*.

Een ongemeen fraay landfehap, alwaar terregi

te zyde, op den voorgrond een afgedreven hart, **- / /tfty $
door eenige honden, wordt aangevallen, eenige

heeren en dames te paard , met fpiefen , en al

blazende op 't jagtbooren, fchynen zig tehaaften,

'om den aanval der honden te zien, terwyl eenige

andere mannen en landlieden , komen aanlopen
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met ftokken, otn 't beeft te helpen vangen ; op den

derden grond vertoont zig eene bergagtige hoog-

te, waarop een oud kafteel, van onder met eeni-

ge muuren, die met ronde bogen gemetfeld , en

door eenige gaten doorzigtig zyn, omtogen , en

op verfcheiden plaatfen , met loof, klimop , en

ruigte bewaflen is, waar aan volgen eenige hui-

zingen, en een weg met geboomte; ter linke zyde,

een oude, en half ingevallene fteenen brug s die

met eenige houten planken , en leuning wat ge-

repareerd fchynt, en waarop eenige beeldjes zyn,

onder dezelve een waterval, ftromende 't zelve

over en tufTchen eenige groote brokken fteenen,

waar voor een mannetje, met een fteek net ftaat

te viflchen; in 't verfchiet een aangenaam land-

fchap , met gebouwen , bergen en boomen , dit

ftukje is zeer helder van couleur, fix en kragtig,

daar by zeer uitvoerig en gaaf, en kan met regt,

voor een der befte kabinetftukjes , t
van dezen

meefler gehouden worden.

(PH/ip) WOUERMAN.

No. 244. Hoog 7, en breed 9 duim. P*"-.

Een landfehapje
,

geftoffeerd , op den voor-

grond, met een bruin en een wit paard, beiden

ftaande; ter regte zyde ziet men drie mannetjes,

leggende te flaapen by een boom, in 't verfchiet

eenig geboomte en bergen , dit ftukje is fraay en

fix , zonagtig gefchilderd.

.
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(Pbilip) VVOUERMAN.

No. 245. Hoog 7 , en breed 9 duim. pist.

,

Een dito, zynde een weerga van de voorgaan- C~*. - l ^
de , is geftoffeerd op de voorgrond, met een rus-

tende jager, verzeld van zyn hond, die men van «* %, )ff
-'

agteren ziet, en ter zyden van hem, een heer te
^

ptard zittende, welke tegens den jager fchynt te

fpreeken; in 't verfchiet een plas water, en ftad
en gebergte met boompjes, dit iïukjeis uitvoerig,
en niet minder als de vorige.

(->«) WYNANS en (-£ van de) VELDE.

No. 246. Hoog 221, en breed i$\ duim. VK . f& ^ J^f
: Een helder ligt Iandfchap, op welkers voor- /grond, een klaare waterflroom, die al linksaf- ^ f$^£
drajend, na agteren loopt, waar by een bruinag-
tige hond, die uit dezelve drinkt, ter linke zyde, w
een kluitagtigen , met hey- en mos bewaflenen
heuvel, waar op een byna verdorden eiken boom,
welkers fchors, verwonderlyk natuurlykbemoft,
en met diepe fcheuren, aardig en aangenaam ver-
toond is, ter regte zyde, een breeden brokkelag-
tigen berg, met gaten en afgevallene fandkluiten,
die van agteren met palifadcn , en oude planken
omheind is , voor dezen berg in 't midden des
ftuks, gaan twee jagers, een met een fnaphaan,
en de andere met een lange flok, wyzende naar

1 a jagt-
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jagthonden , die op den berg lopen fnuffelen , ver-

ders een aankomend vrouwtje, met een kind op

de rug, en een jongetje, die haar verzeld , waar

agter een grasagtigen heuvel , waar op twee her-

ders met een drift fchaapen, op een weg , een

boere kar , met een wit paard , waar op twee

beeldjes, 't verfchiet een bos- enbergagtig land-

fchap ; dit is van 't befte foort van deeze twee

groote meefters, en zo fraay behandeld, of men
de wezentlyke natuur zag.

(Joi) WYNANS en (A.van de) VELDE.

No. 247. Hoog 10, en breed \yluim. DK opP*1-.

Een extra fraay duinagtig landfehap , terflinke

zyde een riviertje, op den voorgrond, een jager

met een hond , fchynende te fpreeken , tegens

een ruftende landvrouw , verder eenige henge-

laartjes aan 't water, in 't verfchiet een veldge-

zigfje, metbeeften, bergen en geboomre , alles

.helder en zonagtig , uitvoerig gefchilderd.

j^A (y«i) WYNANS en (A van de) VELDE.

/ , ^S No. 248. Hoog 10, en breed 13 duim. P^l.

V^Een dito als de voorgaande, ter regte zyde een

ftil watertje, waarby een gaand vrouwtje, bou-

deude een pak op 't hoofd , ter zyden dezelve

• een jongetje , ter linke zyde eenig geboomte ,

verder een jager , ruftende op een heuvel , by

hem
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hem eenige honden, in 't verfchiet een heer te

paard , ftadgezigt en geboomte , gecflig en fraay

van ordonantie, en gelyk aan de vorige.

OOWYNANS en (A. van de) VELDE.

No. 250, Hoog 8, en breed \o\ duim. PNL .

Een duinagtig landfchap, op den voorgrondeen

jager met honden, dewelke een haas vervolgen

,

verders eenig geboomte, ter linke zyde een vlak

veldgezigt, met reizigers, in 't verfchiet eenige

gebouwen , boomen en gebergte , alles helder en.

warm, zeer natuurlyk vertoond.

( Jan) WYNANS en (A. van de) VELDE

No. 251. Hoog 8 , en breed io* duim. Pnl.

Een fraay landfchap , waar in een weg , te

linke zyde een zandigen heuvel, waar agter eenig

geboomte, in 't midden op den voorgrond, een

gaande, en een ruftende landman, verders in 'c

verfchiet , geboomte , gebouwen en gebergte;

alles zeer natuurlyk en zonagtig gefchilderd.

ia x>



ï34 C A T A L O G ü

X.
(Mand') XAVERY.

No. 252. Hoog 15$, en breed 25 duim, P«.

'Jr& / Een hoog bergagtig landfchap , met veel ge»

boomte kruiden en bladeren, zeer ryk geftoffeerd,

*iA Z * met osi
es > bokjes, nartten en menigter handen

vogelen, en infeftens, en op een tweeden grond,

een ruftend Mannetje en Vrouwtje, en een ftaan-

de jonge , benevens een beladen kar , die door

een paard word voortgetrokken , verder agter-

waartseen grootfch vervallen gebouw
,
met kruid-

jes bewaflen, alles is fix, fray en uitvoerig ge«

fchildert.

(G*m"0 ZEGELAER.

No. 253. Hoog 9, en breed 74 duim. PNI-.

Een grouwe flenen nis, waarvoor een dito voet*

ftuk, daar agter ftaat een polier, houdende in

zyn linke hand, een patrys, alwaar hy met de vin-

ger zyner andere hand op wyft , voor hem op 't

voctftuk Haat een gele aarde fchotel, waar in een

geplukte capoen; ter zyden, een dode haas, en

eentvogels, agterwaarts in 't vertrek eenige huis

meubilen, alles zeer uitvoerig 3 helder en delicaat

gcfchildert.

\ ' V_ fGtr*
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(Gerrit) ZEGELAER.

"No. 254. Hoog 9, breed j duim. P*t.

Een dito (lenen nis, en voetftuk, £waar agter t -»

ftaac een vis vrouwtje, voor haar hebbende eenige

moten kabeljau, ter zyden haar, een ben met *~0~s0

Schelvis , een halve afgefneden kabeljau, waaruit

hangt de lever , en 't andere ingewand , agter-

waarts een tobbe met water en andere viflen, ver-

ders eenige huis meubelen, alles zeer uitvoerig,

en gelyk de voorgaande.

t

t © x ©

I4 TE-
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CATALOGUS
eener fraaye

VERZAMELIN G

VAN

TEKENINGEN.

Konftboek A.

In een rood Jugtleeren band^ met Goud op plat,

inhoudende uitmuntende en fraaye gekleurde

handfcbappen en ordonnantien , alle door

Nederlnndfche Meefters.'

$0.
%. F? en arkadifch Iandfchap, met een beekje, \

,
V

—' op den voorgrond, ter regte zyde, by

lommerryk geboomte , ziet men drie vrouwt-

jes, die een offerhande doen , aan het beeld

van de godinne FJora, ftaande op een pede-

ftal, waar vooreen wierookvat geplaatft is;

ter linke zyde een leezend oud man , gaande

langs een heuvel , waar op een piramide

ftaat, op den tweeden grond verneemt men

(sea rivier, benevens eecige gaande- en rus-

ten*
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No.
tende beelden ; en aan de overzyde een tem.
pel en verfcheiden gebouwen ; waar agter ia

't verfchiet zig booge bergen vertoonen;

voorts is deeze fchoone teekening konftig

van ordonnantie, zeer fraay en uitvoerig,

met de pen, roet en ooft indifch inkt opge-

teekend, door Jan van huysum, 1726. en

een der vier capitaalfle van deezen meefter.

^t>0:~. 2. Een Italiaanfch gezicht , aan den oever vati

een rivier, ziet men een ftaand- en een zif-

tend man by een boom , en verder een ver-

vallen triomphboog , benevens eenige vaar-

tuigen en hoog gebergte in 't verfchiet.

Extra fraay, uitvoerig en zonagtig, met ge-

dekte verwen geteekend , door Jan van
huysum.

° ° > - : — 3. Een fleenen borflbeeld, zynde een kindje,

flaande op een pedeftal , omflingerd met ver-

fcheiden bloemen ; benevens vliegende én-

kruipende infeclen , uitvoerig met waterver-

wen , geteekend op pargament , L
door H.

Hbnstenburg.

v $1 ' '
- — 4. Een corps de garde, van hollandfche offi-

ciers; zynde een ryke ordonnantie, kragtig

en fraay met fap en waterverwen geteekend

,

door C. troost ; zynde door J. ïuni ep F»
Tanjó in 't koper gebragt.

No. 3.
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No.
5. Een ryke en capitaale ordonnantie, verbeel- f J 3 :

dende het optrekken van eenige jonge lieden

;

by geleegenheid van de kermis; in de manier

van de voorgaande behandeld, door den zel-

ven. Deeze teekening is door J. Houbraken

in 't koper gebragt, en bekend, onder den
titel van de AmjUrdamfcbe kermisvreugd.

6. Gezicht in de diergaarde by Cleef, geftof- Zo : JO
feerd met een hartejacht, fraay en natuurlyk

met de pen geteekend enlugtiggecouleurd,

door Jan van der hydek.

7. Een arkadifch landfchap , met gebouwen ea
hoog gebergte, geftoffeerd op den voorgrond
met twee ruftende en twee gaande beelden,

verzeld van een hond by een beekje, en zwaar
geboomte, uitvoerig en kragtig, met kleuren

geteekend, door Isaac de Moucheron.

8. Een Italiaanfch landfchap, met eenige rui-

nen , hoog geboomte, en andere ftoffagie,

op den voorgrond , en verder een zeehaaven
en verfcheiden gebouwen , en in 't verfchiec

hooge bergen , deeze wederga is niet minder
dan de voorgaande, door denzelven.

9 Een levantfche zeehaven , zeer ryk geftof- J .' - .'

feerd met belaaden vaartuigenen een menigte
beekjes, kooplieden van verfcheiden naden

,

als meede eenige werkende flaaven, en be-

ha-
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No.

laaden vragtdieren ; uitvoerig met waterver»

wen geteekend , door J. \an der ulft.

10. Een rookend boertje , zittende op een ftoel

,

houdende met^zyn linke hand zyn muts , en

met de regte zyn pyp ; dunnetjes met fapver*

wen geteekend, door A. van ostade.

^ 1. Een wederga van de voorgaande, zyade

meede een boertje, zittende op een bank,

houdende een glas met bier gevuld indeeene

hand , en een bierkan in de andere, niet min-

der dan de voorgaande, geteekend door den

zalven.

12. Een jonge , fpeelende op de lier, by een

zittend oud man en een danfende boer, krag-

j a tig en uitvoerig met fapverw geteekend, door

A. HOUBKAKEN.

[3. De wederga van bovenftaande ; in het zelve

ziet men rwee zittende en rookende boeren,

benevens een ftaarde. met kan en glas in de

hand , voor de deur van een herberg ; niet

minder dan de voorige, door denzelven.

,V ; - ; — 14. Een ryngezicht, iret hoog gebergte en ge-

bouwen, en op de rivier eenige vaartu gen,

uitvoerig mei 7\»'art kryt geteemend , en dun

metfapvcrw gekleurd, uoor h. jaftleeven.

No. 15.'
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No.
15. Een dorpgezicht, op den voorgrond geftof- >' J# '•

l

feerd met een turffchuur en eenige beekjes,

die in de turf werken , fraay en natuurlyk

met fapverwen geteekend , door A. van

EVERDINGEN.

16. Een wintergezicht , op het ys , zeer ryk /o '•

geftoffeerd met viflchers , wandelaars

,

fchaatferyders, arre- en yflleeden, zeer uit-

voerig met water- en fapverwgeteckent, door

H. van avercam, of de ftommen van Cam-

pen»

17. Een winter, zynde het ys,ryk geftoffeerd metv

fchaatferydende en wandelende beekjes, be-

nevens eenige yflleeden, zeer natuurlyk en

dunnetjes , met kleur geteekend , door A.

VAN BORSEM.

18. een grazige heuvel , met eenige flaapende en

flaande fchaapjes, uitvoerig met fapverw ge-

teekent, door J. van der meer de Jonge.

19. Een dito met een flaand fchaap, beneevens

een leggende dito, en lammeren , niet min-

der fraay dan de bovenftaande , door denzelvenx

20. Een ruym en uitgeftrekt gezicht ,
geftoffeerd

met verfcheiden beeldjes , gebouwen , een

waterval en hoog gebergte , zeer uitvoerig

met waterverw geteekend , door A. RADE-

MAKER. ^No. 21.

i: -
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21.. Een rivier- of ryngezicht ; de beide oevers

/ h - - ' — zyn geftoffeerd , met geboomte, huizen en

beekjes, cd in 't verfchiet hoog gebergte;

niet minder uitvoerig behandeld, dan de voor-

gaande , door denzelven.

'6 :-: -

22. Een tuingezicht , geftoffeerd met eenige

( beekjes, aan de linke zyde, en aan de regte

V een boeren wooning ; in 't verfchiet ziet men

\ een akker, die beploegt wordt, uitvoerig in

fapverw geteekent, door G. van rossum.

<s3. Een wederga van de voorgaande, zynde een

land- en watergezicht , geftoffeerd op den

voorgrond met eenige zwemmende jongens,

door denzelven.

){/'.- 24» De groote kerk te Alkmaar , van binnen

,

uit het choor naar het ruym der kerk te zien ,

ryk geftoffeerd , zeer fraay en uitvoerig met

fapverw geteekend, door C. pronk.

2j. Een gedeelte van een kerk, van binnen te

zien, met veel ftoffagie, en niet minder in

de manier dan de voorgaande , geteekend

door denzelven, naar het fchildery van H.

van Vliet,
*

26. Een Groenlandfche viflchery', men ziet in

dezelve eenige floepen met volk , welken

beezig zyn een walvifch af te maaken ; en

ver3

?;••
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No.
verders andere fcheepen , uitvoerig en duriw
in fapverw, door W. vitringa. ) t J 4

27. een kabbelend water, met een zeilend oor- ,

logfchip, een jacht en andere vaartuigenyy
in de manier als de voorgaande, door dep*/

zelven.

3t. Een plafond, verbeeldende Bacfiüs én Aria-

den, benevens verfcheiden bachanten eri

vliegende kindertjes in de wolken , met de

pen geteekent , en dunnetjes met fapverwen

gekleurd, door J. de wit.

K No. §ié

ji : /t
28. Een land- en watergezicht , met zwaar ge-

boomte ; op den voorgrond , en in 't ver-

fchiet eenige gebouwen ; zeer uitvoerig met

fapverw geteekend, door J. van camp.

29. Een Italiaanfch landfchap , met verfcheiden

ruinen , geftoffeerd met eenige mans en vrou-

wen , zoo ftaande als ruftende , en verzeld

van twee ezels , helder en fraay inwaterverw

geteekend, door Houel»

30. Een roomfche kerk, van binnen te zien, met ^
zyne altaaren , wapens enz. geftoffeerd met

een priefter , welke dienft doet, en eenige

ftaande- en knielende perfoonen , uitvoerig

en fraay met waterverw , geteekent door Pi

NEEFSé

J - •'

jj •>*'
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No.
-> * . _ , 32. Drie vliegende feraphienfch hoofcjes, zyndtf

fraay en uitvoerig , met rood en zwart kry t

geteekent, door denzelven.

,33. Een onderwerp uit Ovidius , verbeeldende

/ de herfchepping des zufters van Phaëton, in

\ populier boomen, en koning Cygnus In een
* * s zwaan, uitvoerig met fapjes geteekend, door

( L. F. nu Bourg

34. Een plafond, verbeeldende een jongeling,

die door Minerva befchermt worde , tegens

de fchigten van Cupido, in de manier als de

bovenfhande, geteekend door denzelven.

3J :
-

: \_
35. Een landfehap; op den voorgrond geflof-

feerd , met een ojevaar , leepelaar , een

zwaan, diverfe eenden, en andere vogelen

,

gedeelteiyk op het land en in 't water ; in 't

verfchiet een botrdery , hooyberg en ge-

boomte, zynde ongemeen uitvoerig en fraay,

in waterverw geteekend, door P. holsteyn»

36*. Een tyrol fch hoog bergagtig landfehap, met

een waterval, op den voorgrond, benevens

x een* mannerje, dat zit te tekenen, fraay met
JCj» JO. —^ de pen geteekend, door R. Sarry, en dun-

netjes gekleurd, door J. de Moucberon.

'37. In deeze teekening ziet men een wild zwyn,

door verfcheiden honden omringt, en waar

van
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m.
van daar reeds verfcheiden zwaar gekweft,

ter needer leggen , zynde fchoon van ordon-

nantie, kragtig en fix met ooft indifch inkt

en kleuren geteekend, door F. Snyders.

38. Een loopende patrys , en twee kaale moschj es -

zittende op een tak, uitvoerig met fapverwA

geteekend, door A. drost. i

39. Een weederga tot de bovenftaande, verbeel-

dende een haan, benevens een klyn vogeltje 9

dat op een tak van een boom zit , door den-,

zeiven.

40. Een heüvefagtig landfchap ; op den voor» ^A
grond ziet men verfcheiden liggende fchaa-

pen , uitvoerig met zwart kry t geteekend ö

en een weinig met fapjes gekleurd, door J,

VAN DER MEER de JongC.

41. Een Italiaanfch landfchap, met gebouwen eri

hoog gebergte , geftoffeerd op den voor- \
grond, met een belaadenkar, zonagtig eri /

dunnetjes met fapverwe geteekend , door G. \

BERKHEIDEW.

4.2. Een boere wooning en fchuur , zynde een

gezicht , van de herberg te Mouthorft , bui-

ten Munfter , voor de zelve ziet men een

fpinnend vrouwtje, en een boer , die beezig

iè zyn paard te voeden ; zeer fraay en natuur-

IJ :

-
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No.
lyk met zwart kryt getceken ea lugtig ge-

kleurd, door L. DOOMER.

,43. Een hoog bergagtig landfchap, geftoffeerd

met een drift beeften, en een pont, fix met

zwart kryt , en met fapverwe geteekend

,

door Verstraaten.

4. Een weerga tot de voorgaande, zynde een

gezicht van een kloofler , geftoffeerd met

belaaden muilezels, en twee herders; in de

manier als vooren y door denzelven.

^45. Een bergagtig landfchap , geftoffeerd , met

twee ruftende beekjes, fraay met de pen, en

waterverwen geteekend , door A. genoels ,

of Archimedeu

46. Een berg- en bofchagtig landfchap, met een

watertje op den voorgrond , en geftoffeerd

met verfcheiden beeltjes , dunnetjes in fap-

verw geteekend , door den ouden Liender.

Een weerga tot de voorgaande , zynde een

landfchap met verfcheiden gebouwen ; op den

voorgrond geftoffeerd met de vlugt naar

Egypten , in de manier als de bovenftaande,

door denzelven;

48. Een rhyngezicht ; aan beyde oevers ziet men

hoog gebergte , en verfcheiden gebouwen ,

enUi
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No.
en op de rivier een menigte vaartuigen , uit*v

voerig met waterverw geteekend , door W. j /

troost. >/ ° '

49. Een andere dito, zyndeeen weerga van de

voorgaande ; en niet minder dan dezelven

door denzelven.

50. Een woelend water ; op den voorgrond ver-^

toont zig een zeilend jacht der ooft indifche ^

compagnie, en diverfche andere vaartuigen; O . ,n
fraay en uitvoerig met waterverw geteekend,

door A. silo.

51. Een onfluymige zeer met diverfe fchepen

;

een derzelven vergaat op een klip , terwyl

een ander geftrand is ; niet minder dan d«

voorgaande, door denzelven.

52. een heuvelagtig [landfehap , geftoffeerd opv.

den voorgrond mee een ruftend boertje , een \
ftaande vrouw , en een jonge en verder een

herder met zyn fchaapen , zeer uitvoerig in

waterverw geteekend , door Agricola»

33. Een dito ; op den voorgrond ziet men een

man te paard , fchynende met een boertje en

een zittend vrouwtje te fpreeken , in de ma*

nier als de voorgaande, door denzelven.

j4. Een dorpgezicht by den nacht ; in het zelve

ziet men een boeren huis , dac in brand ftaat

,

K 3 en

>,?
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jr.-Ji'i

en waarby een menigte boertjes arbeiden , om
den brand te bluflchen , uitvoerig geteeicend

in de manier van de voorgaanden , door den*

zelven.

j"5. een bergagtig landfchap, met een waterval,

en een bruggetje ; op den voorgrond gcftot-

feerd met eenige gaande en ruftende beek-

jes; niet minder dan de voorige, door den-

zelven.

j& Een bergagtig landfchap , met een rivier

doorfneeden ; op den voorgrond ziet men

JS 1 -\ een heer te paard, en verder eenige reizigers

voor een herberg , met fapjes zeer dunnetje*

geteekend, door D. maas.

7. Een bofch- en bergagtig landfchap, geftof-

feerd met eenige gaande en ruftende reizi-

gers ; zynde een weerga van de voorgaande

,

door denzelven.

Q ' _ . . 58. Een ordonnantie van verfcheiden beelden;

in het zelve ziet men een boer, die een koe

uit het water fchynt te rukken , kragtig ia

kleur geteekend , deor J. jordaaws.

J9.
Een wintergezicht op het ys , geftoffeerd

met verfcheiden fchaatferyders en wande-

laars , dunnetjes in fapverw geteekend , dop?

W. VITRIKCAo.
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No.
£o. Een woelend water, met een zeilerd oor-

logfchip, een roejend bootje en andere vaar

tuigen , in de manier als de voorgaande, ge-

teekend , door denzelven.

61. Een wintergezicht op het ys ; op den voor-v

grond ziet men twee paarden , een yfllede en \
verfcheiden andere beekjes, door denzelven.

62. Een woelend water, meteen zeilend kaagje, \
by een fris koeltje , en op de voorgrond een

viïïchend mannetje, door denzelven.

63. Twee fluks dorpgezichtjes, zeer natuurlyl

behandeld , met zwart kryt , en lugtig ge-

kleurd, door Jan van gojen.

64. Een geftoffeerd landfehap , met hoog ge-

boomte en gebouwen , met de pen geteekend

en gekleurd, door van eattem.

65. Een dorpgezicht , met verfcheiden boeren,

huizen , in 't midden een rivier , en over de-

zelve een houten brug ; met de pen en mee
fapjes geteekend, door J* de momper,

$6. Een bergagtig landfehap, met een rivier

doorfneeden, geftoffeerd met verfcheiden ge-

bouwen en ruinen , met de pen geteekend en
weinig gekleurd, door G. de hondekoeter.

K 4 No. €6

Il>

y : Jo !
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67. een geftoffeerd bofch- land- en watergezicht

,

•* O ' ' uitvoerig geteekend , in de manier van de

bovenftaande, door D.Vinkebooms.

68. eenbergagtig landfchap, met een rivier en

fteenenbrug, op den voorgrond geftoffeerd

met verfcheiden reizigers \ in de manier als

devoorige, door denzelven.

*
2. 09. Een riviergezicht, met hooge bergen en ge-

bouwen , aan de beiden oevers , niet minder

dan de bovenflaande ; door denzelven»

70. Twee fluks landfchapjes , geftoffeerd met

uittogten ter valkenjagt , uitvoerig in fapjes

geteekend , door van der vinnen.

,71. Een bergagtig landfchap , met eenige ge-

bouwen en een kerk, aan de overzyden vaa

een rivier, dunnetjes met kleuren geteekend,

door H. NlEULAND.

72. Een dito, met eenkloofter, en andere ge-

bouwen op den voorgrond ; zynde een wee-

derga van de voorgaande, door denzelven.
<

73. Een hyzicht op de flad Nymeegen , van de

buiten zyde der rivier te zien , uitvoerig ea

fraay in waterverw geteekenk , door J. van^

V
No. fö
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o.

. Een weederga tot de bovenftaande, zynde }_0

o

het zelve gezicht op de ftad, maar van de

landzyde te zien , door denzelven.

75. Een ftadgezicht, geftoffeerd met verfcheidenN

beekjes en gebouwen , fix met de pen getee-

kend , en een weinig gekleurd , door H. Nieu-

land.

76. Een ander dito , in de manier van de boven-

gaande, geteekend, door H. van kleef. 7

77. Een dito, zynde een weerga tot de boven- /
ftaande, door denzelven.

78 Een bergagtig landfchap ,
geftoffeerd mee

gebouwen en verfcheiden beekjes, zeerdun-

netjes met fapjes geteekend, in de manier vai

Breenberg*

79- Een flaande lepelaar, uitvoerig met fapverWN

geteekend, door J. bronkhorst. ) O _ .

$o. Een cocoi of Indifche reiger, in de manier
j

als de voorgaande, geteekend door denzelven^

t8i. Een groene fpecht , zittende op een takje,

uitvoerig geteekent, als de voorgaande, door

P. Withoos»

£2. Eengraauwelyfter, op een tak , door den-

zelven.

K3 N0.J3.
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//

83. Een ftaande bergeend , uitvoerig en fraay

geteekend in de manier van de voorgaande

,

dOOr P. HOLSTYN.

54. Een andere dito, door denzelven.

£$ Een vreemde vogel, op een tak, uitvoerig

in waterverw, door P. withoos.

1

80". Een andere dito, door denzelven.

87. Een eend, genaamt het rotje, zeer uitvoe-

rig geteekent, door denzelven.

L8. een zwemmende eend, in de zelve manier,

door denzelven.

59. eenige bloemen, als roofen en angelieren „

uitvoerig geteekend , met kleuren op blauw

papier, door perignon.

)©. een takje oranje bloefem, en een roos, ia

de manier van de voorgaande, door denzelven.

— pi. twee fluks ryk geftoffeerde winter gezichtjes,

dOOr AARTMAN.

_ *pi. twee fluks, zynde het eenen, een geziens

van de grote markt, kerk, ftadthuis, enz.

binne Delft, en het ander een gezicht, van

de beurs te Rotterdam, zynde beyde fraay

gefloffeerd met beeltjes, en uytvoerig

met fapvêrwen geteekend , door C P. la

?arcue. No. oa.'

Zo ?4 ; Jo :
-

/
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Konftbock. B.

fn een rooi Jugtleeren band, met Goud op plat,

inhoudende capitaalefraaye Landfchappen en ordi-

nantien , alle door Nederlandfcbe Meefters.

No.
92 Deeze capitaale ordinantie verbeeldt een x j£j>

bergagtig landfehap; ter regte zyde, by eeni.

ge ruinen en geboomte, ftaat een oud man,

met een ftok in de hand , ruftende aan een

muur, ter zyde is een leggende os, en ter

andere zyde een beekje , daar eenig vee door

waad ; op den voorgrond een hondje , dac

drinkt , alies fix met de pen , en met roec

gewaflen, doorN. berchem.

03. In een bevallig landfehap, ziet men een drift -~t /->

beeften , voortgedreeven door een landman

te paart zittende ; ter zyde een gaande vrouw

;

die een ezel , met een mand jong vee belaft,

voortdryvende, verder een rydende kar
s

hoog geboomte en verfchyden gebouwen,

alles is fon agtig behandeld, en zeer uitvoe-

rig met de pen getekend en met roet gewas-

fen, door A.v.d. Vflde, zynde deeze capi-

taale ordinantie een der fraayfte van deezen

beroemden meefter.

No. 94-



~tU\~

i$6 CATALOGUS
No.
94. Een capicaal bergagtig iandfchap, met ge-

boomte, ter zyde op den voorgrond is een

boeren wagen, met ofien befpannen, waar

op, door een landman, eenig divers vee ge-

laden wordt; verder een rydende poftiljon,

en andere reizigers; een riviertje en bosge-

zigt , alles is ongemeen fraay geordoneert en

delicaat met ooft-ind: ink gewaflen, door

A. PYNAKER.

35'- ~
-
"

" *5' ^en arcadirch Iandfchap, met verfchyden

gedenktekens, pragtige tempel, beelden,

ruinen van gebouwen ; ter linke zyde hoog

opgaande boomen , ter ander zyde een fierlyke

fontein, en een zittend fteenen beeld op zyn

voetftuk, onder het lommer van eenig ge-

boomte, in 't verfchiet een ftilwater, gebou-

wen en hoog gebergte, en geftoffeert mee

verfchyden ruftende en wandelende beeldjes,

deeze teekening is van een groot fche ordi-

nantfie fraaye werking van zonneligten , en uit-

voerig behandeld met de pen en ooft-ind: ink

door J.
moucheron.

^ V. „ , ^-#6", Een rivier gezigt, by een Iandfchap , op
' welke voorgrond een ruftende vifleher

met netten, by dezelve een ftaande; verder

eenige fchuiten met viflehers , die hun nee

opnaaien , ter regtezyde een viflehers vaartuig

piet opgeftreeken zylen ', verder een Iandfchap

met.
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met geboomte, en hengelaar, in 't verfchiet

eenige gebouwen en gebergten ; deeze tee»

kening is bevallig geordoneert : uitvoerig en

kragtig geteekent , met zwart kryt en ooft

ind, inkt gewaflen , door J. pillement.

97 Een landfchap , met verfcheiden vee ; ter /^4? '
'

linke zyde,op den voorgrond een ftaand en leg-

gend fchaapje ; verder een dito op een heu-

veltje , op de tweede grond een fleenen voet-

Huk , waar op een pot ; ter zyde eenig ge-

boomte , fix met roet gewaflen , door J. v.

D. DOES.

5>8 Een heygezicht ; op het zelve verfcheiden

belaaden wagens , en een poftwaagen met rei-

zigers i ter regte zyde ziet men een drifc

beeften, en by dezelve een boeren jongen

met een hond: verder eenig geboomten; en

in 't verfchiet een ftadgezigt, uitvoerig met

de pen en roet , en weinig indigo gewaflen

,

door den Fluweelen breugel.

oo Een landfchap , waar in een boeren wooning £ $ " •

en werf, voor het huys een kar, die gelaaden

wordt; op den voorgrond een arbeider, die

een mand uitflort ; met verdere flofFagie , in

't verfchiet eenig geboomte, in alles behang

deld als de voorige, door denzelven.

No. loo.
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too Een capitaal bergagtig landfchap $ met ge-

bouwen en geboomte, ter linke zyde een wa°

^ z v- . . v terval, waar by een ftil Joopend riviertje d

^t / - ' 7 by dezelve eenige boeren wooningen, fix met

zwart kryt en ooft ind. inkt geteekent, door

D. V. D. HAGEN.

mol Een dito landfchap, ter regte zyde een ftii

watertje, verder hoog gebergte en een wa-

terval; ter linke zyde een weg, mee eenig

geboomte; in alles behandeld met dito als de

voorgaande, door denzelven.

2& - J' ! —102. Een landfchap; óp den voorgrond een boe-

ren wooning, ter zyde eeu (lil water, ver-

beeldende een watermoolen , verder een rei-

ziger met een zak op den rug , agter de woo-

ning hoog geboomte, alles zeer met de na-

tuur overeenkomende behandeld , en fix met

ooft ind. inkt gewaiTen, door A. waterloo.

r& • " l -~""io3 Een capitaal boomryk landfchap, ter linke

zyde een ftil watertje, verder hoog gebergte

en gebouwen, en geftoffeert met verfcheiden

beeldjes ; ter regte zyde een gaande reiziger

met een hondje , en eenige woonigen , uitvoe-

rig met de pen en met roet gewaflen , door

G; DE HONDECOETI-R.

J 3 „' - l
—

'104- Een gezigt naar de kerk te Öelfshaven , van

agter te zien aan het water, geftoffeerd met

beeld-
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beeldjes , eenige wooningen , fchepen en an-

dere vaartuigen , fix mee zwart kryt getee*

kend , en ooft ind. inkt gewaffen, door A.

BfiERSTRAATEN.

105 Een gezigt op een binneplaats, van een Ita- / lAr '. J *

liaanfeh gebouw , met verfcheiden beeldje^

geftoffeerd ; meefterlyk met de pen get^

kend en ooft ind. inkt gewaffen , door T. wyk.

106. Een Italiaanfch landfehap * met een rivier

doorfneeden , waar in diverfe vaartuigen ; ter

linke zyde de overblyffels van een pragtig

paleis ; door pilaaren onderfteunt ; ter regte

zyde de ruinen van een poort ; verder ver-

fcheiden trotfche gebouwen , en geftoffeerd 2 ^
met diverfe beeldjes; meefterlyk en zonagtig \

geteekend , met de pen en biffchops inkt ge-

waffeii, door J. v. v. ulft.

107. Een dito, verbeeldende de ruinen van een

fraaye tempel ; ter zyde een pragtig gebouw;

en geftoffeerd met verfcheiden beeldjes, ver-

ders eenige paleizen en hoog gebergte , in

alles niet minder behandeld dan de voorige,

met dito, zynde een weerga , door denzel-

ven.

io3. Een fraay landfehap , met gebouwen , kas- i/j .'

teelen en ruinen , cp den voorgrond twee

reizigers, verder geftoffeerd met eenige beeld-

jes 3
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jes; uitvoerig met de pen, en ooft ind. inkt

gewaflen, door B. breenberg.

4 £4 ; - '. -109 Een fraay dito, ter linke zyde een binnen-

water , met eenige zylende vaartuigen , ter

andere zyde eenige gebouwen en geboomte j

op welker voorgrond eenige viflchers hun net

opnaaien , en eenige wandelende beeldjes

,

zeer uitvoerig met root gewaflen , door A*

V. EVERDINGEN.

J2s i - - 110 Een dito, dito, dito, met een binnewater,

waarin eenige fchuitjes met hengelaars, ver-

der eenige boere wooningen en geboomte

,

uitvoerig met ooft ind. inkt geteekend , door

denzelven.

$0 \
- : **TI. Een Egyptifch landfchap , waar in een ruft

tende H. Familie op den weg naar Egyp-

tcn ; ter linke zyde op een fteenen voetftuk,

een liggende fphinks ; ter zyde Maria , zitten-

de met het kindje op den fchoot ; nevens

dezelve St. Jofeph, en een graazend ezelt-

je ; ter andere zyde een veeherder , met fchaa-

pen ; verder een piramide , omringd met

palm- en andere boomen , in 't verfchiet ee-

nige gebouwen en hoog gebergten , alles

zeer uitvoerig met de pen en lugtig met. ooft.

ind. inkt gewaflen, door J. van huysum.

No. ÏÏ2
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iU. Een landfchap aan een riviertje, waar inzig

eenigemenfchenbaaden; aan den oever ee-

nigewagttorens; verdereenige zeilende vaar-

tuigen en hoog geberg.en , met gebouwen

,

met zwart kry t en roet geteekend , door H.

Saftleeven, beneevenS het eigengeëtfte

prentje.

113 Een fraay bergagtig landfchap, waar in v'er-

fcheiden arbeiders beezig het koorn te maa-

yen , andere ruftende , vbrder geboomte en

hoog gebergte met gebouwen , iri alles be-

handeld als de voorige, door dcnzelven , be-

neevens het prentje.

Ï14. Een dito, dito, waar in diverfe arbeiders in

de wynoogft ; verder een landmans wooning,

met verder ftoffagie 1

; in alles als de voor-

gaande behandeld , met dito , door denzel-

ven, met dito.

115. Een wintergezigt , by een veftmuur

,

met wagttoorens , alwaar zig eenige lieden

op het ys vermaaken , in alles niet minder

behandeld dan de Voorige , met dito, door

_denzeiven , met dito.

ï)eeze vier teckeningetjes^ verbeelden de 4 getyden

des jaars.

ti6. Een fraay landfehapje, met een loopend ri-

viertje, waar over een bruggetje, verder ge-

L ftof.
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C

ftofTeert met beeldjes, boeren wooningen eö

geboomte, uitvoerig met o<

teekend door A, verboom.

. a
I

, ^ . / geboomte, uitvoerig met ooft ind. inkt, ge

17. Een dito, met verfcheiden boeren woonin*

gen en geboomte, uitvoerig met dito , door

denzelven, zynde een weerga.

.118. Een dito bergagtig landfchap, met gebouwen

en een landman te paard, eenig vee voord*

£q < dryvende, fik met zwart kryt geteekend, en

lugtig met ooft ind. inkt gewaflen, door A,

v. D. CABEL,

19. Een dito, dito met dito, en verfcheiden rei-

zigers , in alles behandeld als de voorige ,

door denzelven, zynde een weerga.

y \ -

j . Jtóo; Een fraay hofgezigt , op den voorgrond langs

eenige trappen , ziet men een groep fteenen

beelden op zyn voetftuk , waarby een vrouwt-

je met een korfje op het hoofd, ter weder

zyde op de baluftcr leggen fphinkfen, die wa-

ter fpuwen, verder een vyver, terwederzy*

den omringd met pragtige gaanderyen , hoog

geboomte er verder ftoffagie, zeer uitvoerig

iret de pen , en met ooft ind. inkt gewaflen

,

door J. MOUCHERO&.

J1 - - '- — 12 1. Fen gezigi der ruine van de badftooven van

Diocictiaan , fix met de pen en ooft ind. inkt

gaeekeiit, door C. poïlenburc.
.No. 122,
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122. Een fraaye ordonantie , verbeeldende een t -^ o .

-

cierlyke gewerkte pot , mee verfcheiden foor-

ten van bloemen , ftaande op een fleenen

voet (luk; verder een hofgezigt , zeer yoek

met rood aard en zwart krytgeteekent, eri

lugtig met ooft ind. inkt gewaflen , door J.

v. huysum.

123 Een ftadgezigt, langs een veftmuur , waar 1$ .* -

by verfcheide wooningen, aan een ftil wa-

tertje, met verfcheiden vaartuigen en beeld-

jes geftoffeert, zeer fix met zwart kryt , en

met ooft ind. ink geteekend , door S, de

VUEGl R.

124 E'?n landfehap, met een boeren wooning en £6 !

geboomten. aan een ftil water; zeer natuur- ,

lyk met zwart kryt en ooft ind. inkt getee-

kent, door M. hobbema.

125 Een dito, geftoffeert met verfcheiden boe-

ren wooningen en geboomte; in alles behan-

deld als de voorige, door J, Ruisdaal.

126. Een landfehap, verbeeldende eenige boeren Cj T

wooningen aan een riviertje, geftoffeert met

viflehers, fix en geeftig geteekend met zwart

kryt en ooft ind. inkt , door C. decker.

127. Een dito, in alles geordineertals de voorige,

fraay van ordonantie , met zwart kryt eri

toet geteekend , door J. v. goyen.
L 2 __JNo. 129.

1
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128. Een wintergczigt, alwaar zig eenige liedefQ

Z - J —

"

ophct ys vermaaken, verder eenige marque»

tenters , fix met zwart kry t en ooft ind, inkt

geteekend , door denzelven.

. . 129. Een fraaynatuurlyklandfchap, met geboomte

en beeldjes geftotfeerd , en verder bywerk *.

bevallig van ligt en bruin, en met ooft ind»

inkt uitvoerig gewalTen, door A. ter him-

?el, rond formaat.

(4
' — '- 130. Een landfchap ; op den voorgrond landlie-

den, die eenig vee voort dryven, verder ter

zyde een dorpgezigt , met boeren woonin-

gen , en eenige gelaaden wagens , op een

dyk; fix met zwart kryt, en ooft ind. inkt

geteekent, door P. Molyn.

4 i JO .' " I31. Een heygezigt, geftoffeerd met verfcheiden

beeldjes , in 't verfchiet een fladgezigt , in

alles behandeld als de voorige , zynde een

weerga.

/- ' J32 « Een landfchap, met een boeren wooning en

geboomte , in het zelve eenige land- en wa-

tervogels , fix met de riet pen en roet , en

een weinig gecouleurt, door A. v. borsem.

4 ' ï> ' ~—~~—

"

I33* Een duynagtig zeeftrand ; op den voorgrond

een heer te paard, fchynende te fpreeken met

twee rnftende viffchers, verder eenige vaar-

tui«
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No.
tuigen en gebouwen , met zwart kryt en ooft

ind. ink geteekend, door J. asselyn. y

134. Een bevallig Iandfchapje, met geboomte en>

beeldjes geftoffeerd , verder hoog gebergte,

geeftig met de pen en ooft ind. ink geteekend;

door R. ROGMAN.

135. Een dito, in alles behandeld alsdevoorige,
y

met dito, zynde een weerga, door denzel-

ven.

136. Een landfchap , met boeren wooningen en

,

geboomte, met beeldjes geftoffeesd, fix mee \ , .

zwart kryt en ooft ind. ink gewaflen , door/ ' / *

H. VAN KESSEL.

J37. Een dito, in dezelve fmaak geordonneert

;

op den voorgrond een ruftend landman , in

alles met dito als de voorgaande behandeld,

zynde een weerga , door denzelven.

338. Een dito, met geboomte aan een ftil watert-

je , waar in een herder , die met eenig vee door-

waadt ? in *t verfchiet hoog gebergte , uit-

voerig met ooft ind. inkt geteekend, door ƒ.

V. DER MEER,

J30. Een dito, verbeeldende een opgaande weg,
langs een ftil water, waar by een hengelaar,

verder een vrouwtje op een ezel , ter zyde

een man met een hond; en eenbelaaden ezel,

K 3, ia



(-.-:—

\66 CATALOGUS
in 't verfchietecn gebouw en geboomte, zy&-

de een weerga, door denzelven.

140. Een duynagtig landfchapje; met verfcheiden

geboomte, in 't verfchiet een dorpgezigt,

uitvoerig met ooft ind. inkt geteekend, door

J. v. aken.

1. Een bergagtig landfchapje , met geboomte

en een riviertje, geteekend met dito, zynde

een weerga, door denzelven.

I42. Een dito landfehap ; op den voorgrond een

ftroomend beekje , daar een landman en

vrouw met eenig vee doortrekken ; verder

reizende lieden , gebouwen en hoog gebergte

,

uitvoerig met roet geteekend , door B. ap-

pelman.

[43, Een dito, zynde een gezigt naar een oud kas-

teel , aan den oever van een rivier; op den

voorgrond een reiziger, twee belaaden ezels

voortdryvende ; benevens een vrouw met een,

kind; in 't verfchiet een brug en hoog ge«

bergte, zynde een weerga van de voorgaan-

de, door denzelven.

144. Een fraaye ordonantic , verbeeldende de ge-

boorte van Chriflus, Maria houdt het kinde-

ken op den fchoot; ter zyde Haat St. Jofeph,

verders eenige veeharders, in verwondering,

om
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om hoog een glorie van engelen , mcefterlyl

met roet geteekend, door A. hloemaert. J J
145. Een heuvelagtig landfchap , met dor ge«

boomte; op den voorgrond legt een (hapert*

de veeherder, en cenige ruftende fchaapénJ

fix met de pen en ooft ind. inkt geteekend

,

door denzelven.

146". Een capitaal plafon ftuk, zynde een zinne-

beeldige ordonantie van verfcheiden beelden ,

fix met de pen en roet geteekend, door J.

DE WIT.

147. een korfje, gevuld met veelerly foorten van

bloemen , ftaande op een fteenen tafei , onge- )

meen uitvoerig met zwart kryt en ooft ind.<

inkt geteekend , door J. pillement.

148. Een dito ordonantie , in alles niet minder,

behandeld dan de voorgaande , zynde een

weerga, door denzelven.

149. Een binnengezigt van een ftal, waar in twee

paarden voor een kreb, kloek en meefterlyk

met ooft ind, inkt geteekend, door P. van

BLOMMEN.

150. Een reiziger te paard, en een poftwaagen

,

door ftruykrovers aangevallen ; rlx met de

pen en ooft ind. inkt geteekend , door E. van

DE VELDE.,

L 4 Nc>-I5i
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J o:

JO ;

i. Een boeren werf, met verfcheiden woonin-

gen'; op den voorgrond een vervallen put

,

en verder ftoffagie, met ooft ind. inkt getee-

kend, door J.weenix.

152. Een tafel, waaropeenig dood wild en ge-

vogelte , vrugten en groenten , fix met de

pen en roet geteekend, door F. snyders.

153. een capitaal bergagtig landfchap , met ge-

bouwen en geboomte ; in het midden een

hoog opgaande weg en een brug , over een

waterval; op den voorgrond een reiziger te

paard, en ruftende jagers , uitvoerig met de

pen en ooft ind. inkt gewaflen , door P. bril.

r4- Een fraay landfchap met geboomte , ter zyden

een Uil water, verder gebergte, met de pen

en roet geteekend, door G. de heus.

\$$, Een heuvelagtig landfchapje, met geboom-

te , en gcftoffeert met ruftende beeldjes ;

verder gebergte , fix met de pen en ooft ind.

inkt geteekend , door A. clnoels.

156. Een dito, in het midden een beekje , waar

by eenige viflchers, in alles als de voorgaan-

de behandeld, met dito, zynde een weerga,

door denzelyen.

157. Een landgezigt, met boeren woorjingen en

geboomte , en verder ftoffagie , met de pen en

iou geteekend , <joo? Rembrant, No. 1 j!
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No.
,8. Een landgezigt, in den fmaak als de voori- <

ge , mee roet geteekend , door Lupenius.

l
I59. Een weg met geboomte , aan een rivier,

waar in verfcheiden vaartuigen , fix met de

pen en weinig met ooft ind. inkt geteekend ,

door J. LIEVENS.

t6o, Een dito , in dezelve manier behandeld

,

zynde een weerga, door denzelven.

161. Een gezigt op een aloude adelyke wooning;

ter zyden eenige ruïnen en hoog geboomte , en

verder ftoffagie, kloek met de pen en ooft

ind. inkt geteekend , door Lupenius. > Cj • £ I

162. Een dorpgezigt aan een rivier , geftoffeerd

met verfcheiden beeldjes , vaartuigen , woo-

ningen en geboomten , uitvoerig met ooft

ind. inkt geteekend , door A. rademaker.

163. Een dito, niet minder fraay van ordonantie,'

met verfcheiden ftoffagie, geteekend meti

dito, zynde een weerga, door denzelven^.

164. Gezigt van 't huys Tcrtolen , met de pen en.

ooft ind. inkt geteekend, door J. de graaf.) V »

165. Dito van het dorp vtrle by fcherpen heuvel)

074. behandeld als de voorige, door der/

welven.

L 5 No. 166.
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66. Een bofchagtig landfchap, waar in een herte

jagt, op den voorgrond, een fontyn mee een

cierlyk bovenft.uk, en hoog geboomte, uit-

j
^ voerig met ooft ind. ink geteekend, door J.

VAN NIKKELEN.

1Ó"7 Een landfchap met geboomte, ter zyden een

riviertje , waar by eenige ryfigers , verder

gebouwen en hoog gebergte ; niet minder

dande voorige, met dito, zynde e^n weer-

ga, door denzelven.

[68. Een landfchap, met geboomte, ruïnen van

gebouwen , op den voorgrond eenige ftaande

en ruftende lieden, met hun veê; verder ry

-

dende poftwagens en gebergtes , met ooft ind.

ink geteekend, door H. v. nieuwlant.

I69, Een bergagtig landfchap ; ter zyde een ftroo-

mende rivier, verder geftoffeerd met leggen-

de en ftaande herten, bokken, en hoog ge-

boomte, uitvoerig, met ooft ind. ink getee-

kend, zynde een weerga, door denzelven.

.170. Een gezigt op de ftad Rheenen, met zwart

o , ^. {__ kryt en ooft ind. ink geteekend, door A.

* ' \ WATERL00.
/

N^J(. Een dito naar het gebouw St. Steeven te ïo

men, met roet en ooft ind. ink geteekend,

door J. asselyn.

Konft-
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/
Konftboek Q./*f :/* ! ~

In een rood Jugtleeren band, md Goud op plat,

inhoudende fraaye gecouleurde Tekeningen, van

ordonnantien , bloemen, zeen, landschappen

en vogelen.

No.
172. Een bruine fteenen uitgewerkte pot, aardig

met veelerhande zoorten van bloemen, ei

ranken omflingerd, ftaande in een helder ljgt

rotsagtig landfchap op een blauwagtigen ge-

marmerden fteenen grond , op welken een

hagedis, die na een capellecje, dat op een

fchoone bloem zit te aezen, rykhalft, de

kluit en fteenagtige voorgrond met breede

bladeren en kruiden bewalTen is verwonder-

lyk met diverfe hoorntjes geftoffeerd , dit al-

les ongemeen fchoon, en kragtig, met zap

couleuren getekend , door H. jhenstenburc* .

173 Een blauwagtige fteenen voetftuk, waarop *''

een vies met veelvuldige zoorren van bloe-

men, en afhangende rank van bloemen en

bladeren, met verfcheiden inzeóten en wa-

terdroppelen ; mede verwonderlyk fchoon

en uitvoerig gelyk de voorgaande , door den

selven.

No. 174.
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* 6(0 '. - '• *74« Een grauw fteenenborftbeeld, verbeeldende

/ een priap,(taande op een blauwagtige flenen ta-

' fel , en is cierlyk met bloemen en ranken omflin-

gerd,op welke eenige flakken in haare huisjes en

Capelletjes aezen , mede gelyk de voorgaan-

de, door den zelven.

175. Een fraay arkadifch landfchap, met antique

gebouwen een klipagtige hooge gebergten , en

boom gewaflen ; in den voorgrond zyn twee

zittende vrouwtjes, als met malkander fpre.

J^LD'i ".' 7 kende, by een aflopende rivier tuflchen de

fteenrotzen , zeer üx en dun met zap couleu-

/ ren, door J. de moucheron.

J76. Een dito met hoog gebergte en gebouwen,

waar in een water, 't welk na voren toe, met

een fterke val komt afflroomen , op welkers

Yoorgrond diverfe vrouwtjes, die bloempjes

plukken, en in manden op 't hoofd weg dra-

gen ; mede in allen delen gelyk de voorgaan-

de, door denzelven.

$0 > _ . ^77» Een binnenkamer , alwaar een fchilder een

landfchap vervaardigd heeft, 't welk op zyn

ezel flaat, en door een heer, die opeenftoel

yoor 't zelve zit , naauwkeurig befchouwd

word ; de fchilder, die neffeuds hem Haat

met palet, penceelen en fchilders ftok in zyn

handen, fchynt in een beleefde houding af



van TEKENINGEN. 173

No.
tewagten, wat den liefhebber van zyn (luk

zal zeggen ; een derde perfoon ftaat agter *c

ezel, houdende zyn regte hand in zyn bord,

ziende mede op den liefhebber, die 'c fchil-

dery beziet, ter regte zyde een tafel, waar

op eenig muziekwerk, en op den grond, leg-

gen eenige ktygs gereedfchappen , alles dun

en meefterlyk met zapcouleuren , door J.

LACKI.

(,178. Een welvergenoegd uitziende man, zittende

op een ftoel, op welkers knop hy met zyn

linke arm ruft , houdende in zyn regte hand

een pyp, waar uit hy rookt, blazende den

rook uit zyn mond, dit is zeer natuurlyk

,

fix en meefterlyk , met rood en zware kryt

gearceerd, en een weinig gewaflehen, door

A. VAN OSTADE. /

/ 179. Een peinzend mannetje, zittende op een om-
gekeerde tobbe , leunende met zyn linke elle-

boog op een tafel , en de hand aan zyn hoofd

houdende , dun en fix met fapjes geteekend

,

\ door denzelven.

\ [ %o. Een vrolyk mannetje, (taande in een danfende

attie, eene roodagtlge platte muts op de zy-

de van zyn hoofd hebbende , met een kan in

zyn eene , en glas met bier in zyn andere

hand , mede gelyk de voorgaande , door den-

zelven. ,, _ ,

No. iSïJ

1.
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ff

- jq :
-j8i. Een gezigt van binnen in de iefuïten kerk te

Antwerpen ; in 't groot autaarftuk , ziet men

Franciscus Lojola in priefterlyk gewaad voor

een autaar ttaande , eenige bezetenen genee-

zen, aan wederzyden de kolommen , waar

boven degalderyen, men ziet onder de eer-

fte galdery de plafonds, die daar door Rub~

bens zyn gefchilderd geweelT , als mede on-

derde tweede, dito plafonds, agter de kolam=

men , langs de zymuuren verfcheiden cicraa-

den van beeldwerken en fchilderyen , en een

fraaye predikftoel , dit alles is ongemeen uit-

voerig, helder, dun en fix met fapcouleuren

geteekend, door Harken steenwyk.

l/fri : - .*— 182. Een gezigt buiten Haarlem, op de herberg

't bokje , alwaar boven uit 'c venfter kykt de

ambafladeur der Laberlotten , beneeden voor

de deur, en in 't huis, differente zittende en

fhande aanfchouwers; deze is bekend , door

de prent die 'er van gemaakt is door Pelletje,

en genoegfaam met deze tekening over een

komt, door Cornelis troost.

.183. Een grazende koe, opeen groen en geelag-

, i^'^A tig veld, zeer fraay en dun met fapcouleuren

geteekend, door A. v. d. velde.

T84. Eenige in een bewolkte lugt zwevende kin-

dertjes , draagende en vertoonende eenige

fchil-
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fchilderyen , zinfpelende op de fchilder- en te-

kenkonft, dun mee fapcouleuren geeeekend

,

door Jacob de wit.

185 'e Pourtret van den aartsbifichop J. B de La^ yJ2 * ->

. mocre Fenelon , zeer fraay en uicvoedg met
waterverf gefchilderd, door Juffrouw Agri-

cola.

ï86". Een binnenkamer, alwaar een oud man mee ^ - W •

'

een langen gryzen baard , en purper gecou-

leurde rok, mee bon e gevoerd aan een eafel

zit, en in een boek leeft, nevens hem een

globe en eenige boeken, en een fraay tapyt,

dat over de tafel ligt ; agterwaards een boe-

kenkas, en eenopgeplooidgordyn, ongemeen
uitvoerig, in de manier van G.Dou> door
Gerrit van gimnig.

187. Een gezigt van agter 't ftadhuis van Amfter- /4
dam , ziende naar den onvolmaakeen toorn

,

en nieuwe kerk , ter linke zyde voorby 't

generaale poftcomptoir , langs de voorburg-

wal, geftoffeerd met diverfe beeldjes, koets-

en toeflede , dun en uitvoerig , met fapjes

geteekend, door Jan de beier.

188. Een dorpzigt?; ter linke zyde ziet men voor
een huys een varken Aagten , waar by eeni-

ge beekjes, en een jongen die een blaes op-

blaeft, een watertje, waarin eenige fchuitjes

met
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/ met manden met appelen; het verfchiet een

/ >- ƒ aaDgenaam landfehap; dun en helder met zap

f b 3.'- ; -y couleuren getekend , door G. v. rossüm.

Sip. Een wintertje , alwaar zig eenige fchaatfery-

ders, en anderen met fleeden op het ys be-

vinden, by een tent, eenige drinkende en

fchaets aan bindende beeldjes, het verfchiet

een dorpgezigt mede als de voorgaande, door

den zelven.

f
ipo. Een gezigt van het rokkin door de wydc

capelfteeg te zien op het burgerweeshuys,

der ftad Amfterdam; ter linker zyde ziet men
de poort en eenige huyfinge, aan de capel-,

fraay geftoffeerd met beeldjes, koets, hond-

jes, enkippetjes, zeer natuurlyk dün en uit-

voerig met zapjes getekend door H.p. schou-
ten.

Ï9Ï. Een dito, te zien uit de betanjeftraat op de

poort van de franfe kerk en het ooft ind: huis

in de hoogftraat, der ftad Amfterdam, mede
fraay geftoffeerd met beeldjes vragtflede , en
hondje, ook even zo uitvoerig, en dun met
zapjes getekend, door den zelven.

192. Een aangenaam landfehap , waarin men ziet

een adelyk kafteel met ronde torens , en muur-

werk gelegen in een bofchkagie, inden voor-

grond en rivier, langs welkers brokkelagtige

oever
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oever eenige beeldjes en beestjes, en neruit-v

voerig met zapjes getekend, door J.h munts. 5 * A, é -

1^3. Een fraay landfchap, ter regte zyde een }
kronkelende rivier, ter linke een brokkelag-

tige weg , met eenige beeldjes , agterwaarts

eenige grafende koeyen en fchaapen, en een

bos en bergagtig verfchiet, dun en aange-

naam met zapjes getekend, door J h munts.

194 Een landfchap; ter linke zyde, en kluitag-

v

tige hoogte met geboomte, waar by eenige \
beesjes, ter regte zyde twee wandelende l
beeldjes, in 't verfchiet een ftad , en hoog / -^ * '

gebergte, fix en uitvoerig met zapjes getee-

lccnd, door A. cuip.

195 Een dito, met boeren woningen, beeldjes

en beesjes, mede zeer fix en natuurlyk met

rood, enfwartkryt, en weinig met ooft ind.

inkt gewalTchen , door den zelven.

105. Een wintertje, met verfcheiden fchaetseryv

ders en kolvende beeldjes op het ys: ter zy- \
den eenige huizen, en hooyberg, in het ver-

fchiet een ftad, zeer uitvoerig en met zapjesJ
getekend , door H. v. Averkamp. anders de s / & ".

Stomme, van Kampen.

197. Een dito, met dito en ter zyden agterwanhs

eenige boere huyzingen , en een hoge houte

M brwg
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brug over het water mede dun en fix met zap-

jes getekend , door A. v. borssum.

, ^. ip8. De zeven bergen by het ftedeken Twert

,

^23 - waarlangs vloeit een rivier, aan den oever m
den voorgrond legt een pont om eenige men-

fchen en beeften over te varen , natuurlyken

fraay met zapjes getekend , door doomer.

109. Een gezigt van de breeftraat te zien op de

zuyder kerk en toorn der ftad Amfterdam,

je l
~ • -. > en geftoffeerd met eenige beeldjes, fraay met

zap couleoren , door R. vinkeles.

ioo. Een dito uit de voetboogftraat te zien op 't

rasphuis en dito poort, met beeldjes vragt-

flede, en hondjes geftoffeerd, mede ais de

voorgaande, door denzelven

ioi Een bergagtig landfchap, geftoffeerd met

een mannetje te paard, laft dragende ezel,

en rndere beeldjes, met zwart kryt en zap

kleurtjes fix getekend, door D. rue of Ver-

rTRATEN.

^202 Een dito, en waarin een rivier en eenige ge-

bouwen en beeldjes, als de voorgaande door

den zelven.

Een ftil water, met fcheepjes, en vilTchers,

dorpin het verfchiet, dun en uitvoerig met

es getekend , door W. yitrjnga.

No. 204.
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«04 Een wintertje, metdiverfe fchaatsrydersen J/£ i -

arreflede, mede gelyk de voorgaande , door

W. VITRINGA

205. Een kabbelent water, met gröote en kl<

zeilende feheepen, en een ftad in'tverfcf

uitvoerig met Tapjes , door C. de grient. V
-? / * 5/>

'

206 Fen woelend water , met groote zeileDde

feheepen, en een dorp in 't verfchiet, mede

gelyk de voorgaande, door dehzelven.

307 Een gezigt in een dorp ; ter linke zyde voor

een herberg by een put, Haan en zitten eenige ^

beeldjes, waar van 'er eenige water fcheppen

;

verders n<% al eenige beeldjes en beesjes , al-

les zeer uitvoerig, helder en plaifant , mee

lapjes geteekend, door P. v. liender

808. Een dito, op een adelyk flot, met een groot- /

fche ronde'toorn , waar voor een boeren wo- /

nir.gj waar by ftaan eenige byenkorven, ony

d > een panne dakje, en over een watertje

een houren bruggetje, waar op twee beeld-

jes , en verder eenige gebouwen, mede gelyk

de voorgaande, door denzelven.

2cp. Et n landfehap, met ftaande koejen en fchaa-

pen , waar by een boer met melkemmers, eri

een hond , in 't verfchiet een dorpje ; met

fapjes geteekend, door J. Janson.

v
. M a \£Tc

J9i
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210. Een landfchap, met (taande en leggende kor*

jen en fchaapen , en een aankomende boerin ,

met melkemmers, en eenige eentjes in 't wa-

ter, mede gelyk de voorgaande , door den

zelven.

211. Een land- en watergezigt, met geboomte en

hoog gebergte , en eenige huizingen aan '1

water, met fapcouleuren fix gedaan, door de

ouden Liender.

ji2. Een dito, zynde een gezigt op een Had, aan

't warpr gcleegen , met eenige beeldjes en

fchuitjes , gelyk de voorgaande, door den

zeïveu.

t „ 213. Een gezigt langs de oude gragt , op 't ftad-

huis , en doms tooren der ftad Utrecht , met

veel beeldjes geftoffeerd , en zeer uitvoerig

met fapcouleuren geteekend , door J. de

BEIER.

' JG *.
-*"— 2*4' Een dito, van buiten dewaafdpoort te zien

naar de ftad Utrecht, zynde een maanfehynt-

je , en met fcheepjes en beeldjes geftoffeerd „

door denzelven.

215. Een tulp en twee andere bloemen plantjes ,

en twee gevlakte uilen, zeer dun en uitvoe-

rig oppargament, met zapjes getekend, door

rocd, „

No. 21 G,
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216. Een dito en twee andere dito, met twee

fraaye gevlakte horentjes, mede gelyk de

voorgaande op pargament , door denzel-

ver.

zij. Een kabbelend water met fchepen, en/ een

hoek van een dyk, met kleuren gefchilöerd,

door A. silo. / Q .' Vè

218. Een dito met zeilende en leggende fchepen ,

en windmolens, mede gelyk de voorgaande

door dito.

219. Een landgezigt , waar in den voorgrond drie

beeldjes, als een zittende vrouw en (taande

man, en jongeling, zeer helder en kragtig

met waterverf gefchilderd , door agricola.

220. Een bos en bergagtig landfchap, met een ri-

vier, waarover een fteenenbrug , en eenige >v

huyzen ,
geftoffeerd met eenige fchuitjes en )

beeldjes ; op den voorgrond twee mannen te ' / ,

paard , mede helder en pleyfant met waterverf\ *

gefchilderd, door denzelven. /

221. Een dito dito, met watervallen en fteenrot-
J

zen, en een Had gelegen aan het water by

hoog gebergte, mede gelyk de voorgaande
^

door denzelven.

322. Een duinagtig land, geftoffeerd, met een

harder die fchaapen voort dryfc langs een

M 3 weg,
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No.

weg, waarop een kar met een wit paard, <?f-

ders eenige bergen boomen en kru\jes

,

uitvoerig met zap couleuren , door J janson.

Ir ' ii ' -— 223 ^en v^ *anc* eD water8ezlg c met koeyen

y en boere wooningen, zynde een maan fchyn,

mede gelyk de voorgaande j door denzelve.

S24. Twee fluks landfchappun met rotzen , klui-

ten en boomgewas , geftoffeerd met eenige

£ •
t

V badende, zittende, en ftaande vrouwtjes, nx

met oliverf gefchilderd in de manier van Poe-

JLEKBURC.

2:

2*1 Een woelend water met zeilende en roeijen-

de fchepen, en eenig gebergte in het verfchiet,

zeer uitvoerig met waterverf gefchilderd,

door agricola.

£/"; 5 .' —» £26. Een dito a met zeilende en liggende fchee-

pen, en een hoofd, waar agter eenige fchee-

pen leggen, en een ftad in 't verfchiet, dun

en uitvoerig met fapcouleuren , door vroom.

f i - Z ——"* 327. Een ftil watertje, met fcheepjes, en dorp in

't verfchiet , dun en fix met fapcouleuren a

door J. M. cok geteekend , na Jan van Gojcn.

g.28. Een dito. metfeheepen, ftad en hoog ge-

bergte, met ooft ind. inkt, en een weinig

gecoiileurd.j, door W. vitringa.

A Np. 22j
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No.
229. Een florm op zee, alwaar eenige fchecpen / /^ ; /#

in gevaar fcbynen, zynde een weerga van de

voorgaande, door W. vïtjiinga.

230 twee landfchappen, met boeren wooningejj,

kerken en torens , en met beeldjes geftof*

fecrd , roet zwart kryt en fapverf , door J.

v. GOJEN.

231. Eenlandfchr.p, voor aan ter linke zyde een

boerdery, hooyberg, en een ftapel gebonden

ftrooboflen , duivenhok , en boeren gereed-

fchappen , een dorpje tegens hoog gebergte

in 't verfchiet, dun en uitvoerig met fapjes

geteekend , door J. v. kamp.

//> :
-

Ï:jo
432. Een hoek Tan een grootfch gebouw , waar -

voor een grotwerk en fpringende fontein,

ter zyden twee pedeftalien , waar op ftand-

beelden, onder een gordyn (taande, ter linke

zyde een vaas op een pcdcftal , waar voor

eenige flokrozen , verder een landfchap,

met gebouwen , bergen , boomen en water,

dun en uitvoerig met fapjes geteekend, door

J. DE MOUCHERON.

233, Een landfchap ; alwaar eenige reizigers by w*m *
*~ *

een fontein water in een bakje vangen, be-

neffends eenige leggende en ftaande beelden

enbeeften, fix met fapcouleuren , door ca-

zenove.
M 4 No. 234.
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234. Een bergagtig landfchap, met boomen, ge.-

bouwen en waterval , en fix met beeldjes eti

fcheepen geftoffeerd , op blaauw papier, met

de pen , en fapcouleur geteekend , door of

in de manier van genoels.

235. Een landfchap, met ruinen, beelden, bees-

ten en water , fix met fapcouleur geteekend

,

door ALL1EMAND.

V- 36". Fen dito , met hoog gebergte , boomen ,

beelden, wateren fchuitje, mede gelyk de

voorgaande, door denzelven.

37. Een riviergezigt ; aan de zyden groote ftee-

den , torens en hoog gebergte en boomen»

A ! ƒ.* — l met viiTchers en hengelaars geftoffeert, plai-

fant en fraay met waterverf gefchilderd, door

of in de manier van agrlcola.

38. Een dito , ftaande een hengelaartje te vis-

fchen, verders een over varend fchuitje, ia

't verfchiet, Heden en hoog gebergte , mede

gelyk de voorgaande, door denzelven.

fó ' - ; - 239. Een landfchap , met drie eentvogels by een

plasje water, met lies bewaflen, fix met zwart

kryt en met rood en geel gecouleurd , door

J. VAN KESSEL.

340. Een landfchap , met een flaande geit , en

ftaande en leggende fchaapen, mee zwart

krys
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No.
kryt en gecouleurd , door J. van der

MEER.

241. Twee vrouwen portretjes, halver Iyf, in rond

formaat zynde 't eene een rokende , en hei

andere een lacchendc , uitvoerig en fix met fap-

couleur, oppargament,door dusart.

242. Een flil water met viflchers en andere vaar- *\ "

tuigen, en een ftad in het verfchiet, dun en

uitvoerig met fapcouleuren , naar het origi-

nele fchildery van L. Bakhuyzcn, door D.

DULIGNON.

243. Een landfchap, met geboomte, kruidjes, *$£ •
—

beelden en heeften, gelyk de voorgaande,

na het fchildery van IVynans en A. van de

Velde , door denzelven.

244. Twee, zynde een winter en een zomer, bei- J ' '

de , met gebouwen , fchaatferyders , beelden,

en beeften, met zwart kryt en gecouleurd,

<loOrD. RUE, Of VERSTRATEN.

245. Twee bergagtige landfehappen 5 met gebou- J\ l J6'
wen , beelden en beeften , meede gelyk de

voorige, door D. maas.

24CJ. Een heer te paard, in een landfchap , trotfe- l>4 l ^ >

lyk voort rydende , met ooft ind. inl^t , en

met couleuren , door C troost.

M 5 No. 247.
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247- Een bofchagtig landfchap, met gebouwen,

beelden , bergen en water , met oliverf ge-

/ ." Ü ' ^*\ fchilderd, door N. van blommen.

"248 Een dito, dito, mede gelyk de voorgaande,

door denzclven.

,249. Een wafiende paflieblom , in den grond

U ' i ~ ~
i

flaande, dun en fïx met fapcouleur getekend,

door withoos.

:jo. Een blaauwagtige blom , met 3 {lammetjes

in den grond flaande te waflen , deeze gelyk

de voorige, van denzelve.

i

C,-

t$i. Een dikke oude , metknoeflen,euafgefchiI-

de fchorfTen in de grond flaande boom , waar-

by een man met een flok in de hand {laat te

kyken , fix en dun met fapcouleuren , door

DE GYN.

152. Een landfchap, waarin een henne , met

twaalf jonge kiekens , van welke eenige op een

roodaarde pan ftaan te drinken zeer fraay en

uitvoerig dun met fapjes getekend door A»

BRONKHORST,

353. Een fraay vogeltje, zittende op een tak van

een booni} zeer uitvoerig mee fapjes, door

P. withoos.»

Nof 254*
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No.
254 een koekoek, mede zittende op een tak van

een boom, mede gelyk de voorgaande, door

denzelven.

%$5 Een zittende eend , op een moerafiig grond-

je , extra uicvoerig en couleurig mee fapjes,

dOOrP. HOLSTYN.

256". Een dito dito en dito grond, mede in allei

gelyk de voorgaande, door denzelven.

257. Een goudvink, zittende op een geel be-

mofte tak van een boom ,met fapjes getekend,
J
/

doof P. WITHOOS. '

258. Een bontevink, zittende op een groen en

zwartagtig tak vaneen boom; deze gelykde

voorgaande, door denzelven.

259. Een quak, of turkfche reiger, (taande op

een landje rontom in het water , hebbende een

aal in zyn bek, mede gelyk de vorige, dooi

denzelven.

2öo. Een dito reiger, wat rood en geelagtiger^

van couleur, (taande mede op een .landje roi

torn in 't water, mede als de voorgaande,

door denzelven.

161. Een hond op een kuffen , by hem êenige

jonge hondjes , en agterwaarts , ziet men
door een groene gefchoren laan op een agt-

'Ssant tuinhuis, met fapcouleurenfix getekend.

v No. 2ffa.
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262. Een blaffende hond ruim halver lyf te zien

mede gelyk de voorgaande.

O - ia . ^_ 263. Twee, zynde met leeuwen, en tygers in

grotten, met ooft ind, inkt en een weinig go
couleurd door aardman.

Z : >
.'

264, Een , waarop vyf fluks differente fchulpen ,

C zeer uitvoerig en flerk van couleur met far>

' jes getekend.

L̂65. Een dito, met 4 differente, en als parel

de'amoer gecouleurd , uitgewerkte hoorns ,

mede zeer uitvoerig en kragtig met fapcou-

leuren.

f

é>: j p :

66. Een geele roos , met groene bladeren , dun

en uitvoerig met fapcouleur, van of in de

manier , van Jan van os.

267. Twee landfchappen , met gebouwen , beel-

den, boomen, en waters met fcheepjes, met

de pen, en gewaiTchen , fix en uitvoerig door

Canpagio.

268» Een landfehap met eenige beeldjes te paard,

en andere by een water zittende te hengelen,

uitvoerig met oliverf gefchilderd , door

Agricola.

V 268. Twee fluks verbeeldende de eene een
v

ftaand juffertje, en de andere een myd met een

fcU4
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No.
kind op den arm, uitvoerig met favperven ge-

tekend , door P. C. LA FARGUE.

Konftboek. D.

In een Engelfche band, inhoudende ver/cbeiden

capüaale Hiftorifche ordinantien
y alle door

Nederland/the Meefters, /
; /

209. Een fraaye zinnebeeldige ordonantie, in een t fü \

rots, verbeeldende St. Franciscus en Sc. Cla-

ra, met verwondering het kindeken Jefu in""

een kribbe liggende befchouwende ; onge-

meen kragtig en uitvoerig, met roet en ooft

ind. inkt geteekend , en met wit gehoogt

,

door P. P. RUBBENS.

270. Een dito, verbeeldende Perfeus, Andromé- J * " -
'

da verloflende, ter zyde het vliegend paard

Pegafus, door minnewigten vaft gehouden;
en op den voorgrond legt het monfler , en
verdere ftoffagie; fix met de pen, ooft indj

inkt en rood aart geteekend, door denzelven.

371. Een capitaale fraaye ordonantie , verbeel- ƒ $ •' " *

dende de graflegging van Chriftus; de harts-

togten der discipelen , en godvrugtige vrou-

wen zyn natuurlyk uitgedrukt, zeer konftig

val
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CATALOGUS
van ligt en bruin , en uitvoerig met roet etl

ooft ind. inkt geteekend , door C, dl crajer.

/ + «, 272. Een capitaale fraaye ordonantic , verbeel-

^** * dende Maria by het kindeken in de knb'->e*

nevens dezelve St. Jofeph; ter zyden eenige

landlieden , eerbiedig nedergeboogen , mee

verder ftoffagie; fix met zwart kryt, roeten

ooft ind. inkt geteekend , door A. v. dyk.

yP ' ~JO' ^73* Een capitaale teekening, zynde een boeren

herberg; waar in een vrolyke gaft, zig mee

twee boerinnen vermaakt ; een derzelve ligt

gedeeltelyk op zyn fchoot , met eer. leepel

in de eene, en een kommetje in de andere hand

;

de andere danft met een blikke trommel in de

hand; verder een waardin, fchryvende opeen

plankie, by dezelve een bierton, wiaropeen

fchootel met waafelen en borrelfles ; zynde

alles geeftig van ordonantie en uitvoerig met

roet en ooft ind. inkt geteekend , door C.

DUSART.

^ , ^^274. Een capitaalen zinnebeeldige foliant tytel 9

/ " voor het werk de Penningkunde , van M.

van Loony verbeeldende de hollandfemaagt

zittende op een troon , omringd van verfchei-

den zinneoeelden ; op den voorgrond de his-

torie en penningkunde , beneven? eenige

kindertjes en verder bywerK, alles ongemeen

de-
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No, I

"
delicaat en uitvoerig, met ooft ind. inkt' ge-

teekend, doorB picart. /

275. Een dito fraaye foliant-tytel, voor het werk y % 6 ; -

\2foS.Piii<cus, over de oudheeden van Ro-

men, met zinnebeeldige figuuren , zeer uuf-

voerig behandeld als de voorige, met dito*

door denzelven.

076. Een capitaale fraaye teekening ; verbeel-

dende meleager en athalante, op de zwyne-

jagt, in een bofch, vol gewoel van beelden,

zynde extra uitvoerig enkonftig metrootaard

geteekend, door, B. picart. naar het fchil-

dery van Ch, It Bruin.

277. Een dito , verbeeldende de uittogt ter jagt,
J

vol gewoel van beelden, paarden . jagers, en 1

honden, ineen bofch, alles uitmuntend fraaye

behandeld met dito, als de voorgaande, door

denzelve.

278 Een fraaye ordinantie verbeeldende chrifli 5 1%'. * -

verfchyning, aan zyn difcipelen, aan de zee;

uitvoerig met ooft ind. ink geteekent, door

denzelve

279. Een aflaating van chriftus van het kruis: vol

gewojl van beelden , fix met de pen , ooft

ind, ink, en roet geteekent door Rembrant.

^ No. 280;
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7^ , __V-^28o. Chriftus,£difputeerende onder de leeraaren,

deeze fraaye ordinantie, is geeftig van ligc

en bruin , en kragtig geteekent , met de pen

ooftind. inkten roet, doordenzelve. benee-

vèns het zwarte konft prentje.

>. ,
l

. ^a8i. Een bybel gefchiedenis, fraay en kragtig,
*

geteekend met de pen en roet, door Rem-
ERANT.

82. Een landfchap met geboomte , waar in ver-

beeldende adam en eva, met drie kinderen,

ter zyden adam,een drinkende os; op den voor-

x \ grond leyt een hondje, alles ongemeen deli-

y .' - . -^ caaC en uitvoerig met rood kryt geteekent

,

door L. f. du bourg naar het fchildery

van Albano.

$3. Een capitaale ordinantie in een landfchap,

daar adam en eva den dood van abel bewee-

nen, zynde een weerga tot de voorgaande,

en eygen vindig , dilicaat en uitvoerig mee
' root kryt getekend , door denzelven.

7^_,y% -* 284. Een romeinfche triomph, zynde en ordinan-

tie van verfcheiden beelden , fixs met root-

aard geteekent, door G. de. laresse.

3 *. - - "**a§5. Een zinnebeeldige ordinantie, verbeeldende

een riviergod, by dezel/eeenige kindertjes,

in alles behandeld als de voorige, door den-

zelve. No. 2g5,
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286. Een capltaale ordinantie, verbeeldende Sr. f l* &H

Johannes den dooper, predikende in de woes-
tyne, vol gewoel van beelden, geboomte,
en verder bywerk , meefterlyk met de pen,'
ooft ind. inkt , en roet gewaflchen , en wjt ge!
hoogt, door A. both.

287- Een fraay ftudie beekje , een vrouwtje met ^ : -
1

een bonce mantel om, zittende, ineen boek
te leezen, fix met zwart fcryt geteekent
door G. mf-tzu.

238. Maria met het kindje op den fchoot, tcrzv- /£ - -

dendezelve St. Jofeph , zittende in een land-
Tchap

,
fraay met de pen en ooft ind. ink

op geel couleurd papier , en met wit gehoogc
door A. BLOEMAERT.

289. Een fraaye ordinantie, verbeeldende de wy. -2£ •' -'t
zen uit het ooften, hunne gefchenken aan-
biedende; zeer uitvoerig op blauw papier ge
teekcnt, met ooft ind. ink, en met wit ge-
hoog, doorB. picart.

200. Een dronken Bachus,onderfteunt doorfaters £' -*f
:'

~

en boksvoeten, in een landfchap ; op den voor-
grond legt een wynvat, en verfchyden zoorc
van vrugten, alles zeer uitvoerig met ooft
ind. ink geteekent, door L. F. Du boitrg.

201. Een ordinantie, verbeeldende een fater en -7« -

verfchyden nimphen.en Bachanten; op den

voor-
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voorgrond ecnige kindertjes met bokken fpce-

lende, fis met de pen en roet geteekent

,

door N. BERCHEM.

£92. Eenige vrolyke Bachantcn en faters : met

vrugten en wynranken ; meefterlyk met de

pen , en met ooft ind. inkt geteekend , door

/ F. didrick.

S&93. Een binnenvertrek, alwaar eenige krygslie-

den en vrouwen by een boer op marode lee-

ven ; zittende aan een gedekte tafel ; verder

kookt de meid een pot, en geftoffeerd mee

verder bywerk, fix met de pen en ooft ind*

inkt geteekend, door D. viNKEnooMs.

.294. De boodfehap aanMaria door den Engel ; met

verder bywerk, kloek met ooft ind. inkt ge-

teekend op grys papier en met wit gehoogd,

door J, DE WIT.

- 295. Een fraaye ordonantic , verbeeldende Schi-

pio de gevangene bruid, aan naaren bruide-

gom weder geevende ; in het verfchiet een

hofpoort en gebouwen, uitvoerig metdepen

en ooft ind. geteekend, door J ter westen,

296. Maria, offert het kindeken in den tempel,

meefterlyk met zwart kryt en co ft ind. inktV geteekend , in de manier van C. marrati.

I -
No. 207.
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297. Een hiflorïeeleordonantie uit Ovidius, ver. y J . "

beeldende Cephalus en Procris ; f& met de

pen en roet geteekend, en met wie gehoogd,

door een frans meeftjr. /

298. Een binnenhuis, waar in een vrolyke land- x
man en vrouw, een glas bier drinken ; verder

een jongetje , met een vogel op de hand ; ,

meefterlyk met de pen , roet en wynig rood/ Jl & -* /^

geteekend, door schönau. }

299 Een dito, waar in een vrouw met een kindje

op den fchoot, een glas wyn drinkt; nevens

dezelve een boer, met een kan in de hand ;

verder een jongen die drinkt , met verder

ftoffagie, in alles behandeld als de voorgaan-

de, zynde een weerga, door denzelven.

300. Eenfraaye ordonantie, verbeeldende Minerr

va met vier kindertjes; een derzelven fpeelc

op een harp: op bruin papier , met de pen
/

en ooftind. inkt geteekend , en met wit ge-/ O

hoogd , door J. de wit.

301. Een dito , verbeeldende de zeevaart, doof

een vrouw die op een globe iets afmeet, ter

zyden dezelve een jongeling, verder het beeld

van Merkuur, op een pedeflal ; in 't verfchiet

vaartuigen, en ander bywerk, in alles als de

voorige behandeld , met dito , door den-

ieltfen.

N 2 No. <*©i
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^3cs>» Een ruftende landman, houdende een pyp
in de hand; ter zyden een ftaand vrouwtje,

die fpint, verder een jongeling en een meis-

je; met verder bywerk geftoffeert, uitvoerig

met rood en fwart kryt en roet geteekend ,

en lugtig gecouleurd, door ]. ïoornvliet.

•h& ! -3°3- ^en DarD ^ers winkel, waar in een boer door

een vrouw in een grappige aftie , de baart

word gefchooren , uitvoerig met ooft ind.

inkt geteekend, door C. dusart.

7'*" |04> Een binnenhuys, waar in twee zittende boert-

jes hun pyp rooken , geftoffeert met verder

huysraad, met potloot op parkament getee-

kend , door J. v. OSTADE.

>5. Een zinnebeeldige ordonantie; verbeeldende

een vorftin, zittende en ruftende tegen een

pedeftal , ter zyden de godtvrugt, dezelve

met verwondering befchouwende , uitvoerig

met ooft ind. inkt geteekend, door N. ver-

kolje.

joo*. Een dito, beftaande in zeeven beelden, met

de pen en ooft ind. inkt geteekend, door H.

J4\ ~ LiJ-^- Vé ijmbURG.

L307, Een capitaaïe dito; zynde een foliant tytel 9

voor het werk van Seba , met verfcheiden

zinnebeeldige Sguuien , en met verfcheiden

by-
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bywerkgeftoffeert, zeer uitvoerig met ooft

ind inkt geteekend , door L. F. du bourc, /

met de prent. /

308. Een dito geeftelyke zinnebeeldige ordonantie, /// .' J6

met drie figuuren en verder bywerk, met ooft/

ind. inkt geteekend , door P. P. rudbens ,

met de prent, door C. galleus.

309 Een zinnebeeldige ordonantie , met drie

/ beelden , en een zittend kindje , met het by-

fchrift: de tyd brengt roozen , met rood aart,

en roet geteekend, en een weinig indigo,

door J. JORDAANS. O ' ~ s

310. Een capitaale jagt, waar in door vier jagers

een wild zwyn gevild word, met verfcheiden

honden , en verder geboomte ge(toffeert , met

de pen en ooft ind. inkt geteekend , door G.

hoet.

311. Eencapitaal toneelgczigt, waar in verfchei.

den perfoonen in Romynfche kleeding , zig

tegen elkander met wapens verdeedigen, ver-

der verfcheiden leegertenten en geboomten ,

fïx met de pen en ooft ind, inkt geteekend

,

door J. TIEDEMAN.

312. Een capitaale ordinantie, verbeeldende Mo- J $ ;

fes, de oudften van Ifraël verkiezende; vol

gewoel van beelden , leegerteuten , en ver-

N 3 der
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der bywerk, op grys papier, fix met de

pen , ooft ind. ind. ink en mee wit gehoogt,

geteekent, door J. de wit.

, ^ 313. Een dito, verbeeldende Salomon den tem-

pel doende bouwen; vol gewoel van een me-

nigte beelden en bywerk, fix met de pen,

geteekent door J. luiken.

314. Een Brabandfch lardfchap, waar in een poft-

wa^en en reizigers te paart , door roovers

aangevallen worden , met de pen en roet ge-

Iq, \ teekent, door E. v. de velde.C
/ 315. Een binnen huys, waarin zigverfchciden boe-

ren en boerinnen vroolyk maaken s met zwar$

I kryt en roet geteekent, door Dassonville.

^316. Een Heilige familie; zynde een ordinantie

met verfcheiden beelden , en een treffelyk ge-

bouw , ongemeen uitvoerig met de pen ge-

arceert, door E. zadeler.

117. Plet laafte avondmaal , alwaar Judas met de

geld beurs in de hand vertrekt, met de pen

II — S
en ooft ind. inkt, op blaanw papier geteekent,

door Bramer.

tl 8. Een ordinantie; verbeeldende Maria Mag-
dalena de voeten van Chriftus zalvende, in al-

les behandeld als de voorige met dito, zyn-

$e een weerga, door denzelve.

No. 31&.
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319. De te rugkomft van den jongen Tobias, firA fit

met de pen, roet en ooft ind. inkt geteekent

door Rembrant.

320. De bebloede rok van Jofeph , vertoont aat

zynen vader , met de pen en ooft ind. inkc

geteekend, door S v. hoocstraaten.

321. De herders aanbiddende het kindeken in de*

kribbe, zynde een ordonantie van verfchei-

den beelden, fix met de pen en ooft ind. inkc/ ffi
- /# ,

geteekend , door F. la fage.

322 St. Hieronimus, zittende in een fpelonk te

leezen , kragtig met de pen , ooft ind. inkc

en roet geteekend, door Rembrant.

323. Een zittend oud man , met een baard , krag*

tig met dito, door denzelven.

314. Eenige vrolyke, zingende en fpeelende boe-

ren , in een binnenhuis , fix met de pen en

roet geteekend, door A brouwer.

325. Een nis , waar in een basrelief van vier kin- *} JL

dertjes , verbeeldende een Bachanaal , zeer

uitvoerig op couleurd papier geteekend , mee

ooft ind. inkt en met wit gehoogd, door J.

de wit.

326. Twee zittende boeren , fix met zwart kryc

geteekend, door C. Saftleven.

N 4 _~ -No. 327.

C : ï
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327 Een barbiers winkel, waar in een boer zyn

been verbonden word , grappig geordoneert

,

en uitvoerig met zwart kryc geteekend op

parkament, door P. poiter.

2^8. Een fteenennis, waar voor een heer in zyn

japon, die een pyp aan een brandende kaars

v / opfteekt; voor zig een fles, en in de linke

5 ; - t - } " hand een glas houdende, met de pen en ooft

ind. inkt geteekend, door L. dl monni.

29. Een dito, waar in een teekenaar, naar een

plyfterbecld, met verder bywerk, met dito,

als de voorige, door denzelven.

330 Een vrolyke gaft in Spaanfche kleeding, hou-

dende in de eene hand een roemer wyn , in de

andere een brandende kaars , hebbende voor

JA • M-\ zig een blaker op een tafel , het ligt doet een

bevallige uitwerking , uitvoerig en kragtig ge-

teekend, met roet en ooft ind. inkt, door

A. schouman, na A. v. d. werf.

331. Een jongman , met een roemer wyn in de

hand, zittende voor een tafel, waaropee-

nige vrugten, carrefleerende een jong meisje,

die nevens hem zit, en een fles in de hand

houdt ; met poft ind. inkt geteekend 3 door

^enzelven,

No. 33*«
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No. . f, 7 * - '

3^2, Het pourtrait van den konftfchilder db < /^c. .

clf.rck, met biffchopsinkt geteekent, naar

A. v. dyk, door J BISSCHOP.

333 Het pourtrait van een dame, in een Spaanfchc

kleeding , in alles behandeld als de voorige

,

met dito, door denzelven.

334. Een zittend ftudie beeldje, uitvoerig met

rootaard geteekent, door A. v. de velde. V

335. Een ruftend vrouwtje, geteekent met dito

door dezelve.

336". Een jongeling op een ftoel zittende', die een/

vogeltje eeten geeft, met dito geteekent,

door P. V. SL1NGELAND.

337. Een boeren jongen, tegen een mand leunen-

de, fix met rootaard en zwart kryt getee-

kent , door H. ZAFTLEVEN.

338. Een ftudie, verbeeldende een zeilemaker,

met zwart kryt geteekent, in de manier van

de zelve.

339. Een dito , verbeeldende een ftaande krygs-

held, die een pyp rookt, met zwart kryt ge-

teekent door Palamedes.

I40. Een biddende kluyfenaar, fix met de, pen

en ooft ind. inkt gewafTen, door G. douw.

/: //:

^ -' r:

N5 No. 341 (
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l_ 341. Een ftudie beekje, gceftig met de pen ge-

arceert, dOOr J. DE GHYN.

342. Een vrouwe hoofd in fpaanfche kleeding , met

rootaard en zwart kryt geteekent, door II.

GOLTHUIS.

43. M.i rii ter halver lyf verbeeld, uitvoerig met

rootaard geteekent, door L. F. nu bourg.-

44^Een capitaal , zittend academie beeld, met di-

to door B picart.

45. Een dito leggende ,met dito, door dezelve;

46 Een dito zittende, met dito, door L- F. du

BOURG,

47 Een dico S. Sebaftiaan metpylendoorfchoo-

ten; met de pen gearceert, doorj. de ghyh.

8 2Z.:s£:->

y

Konfl-
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Konftboek E.

In een Maroquine band, met Gonde Stempels
,

waar in leggen ordonnantien van Vrugten^

Bloemen , en Landfcbappen , alle met rm-
terverven geteekent,

No.
348. Dit is een fraaye ordonantic, vanveelderly/-^^^

foorten van vrugten , als perfeken , apricozen

en roode druyven, meloen; een muisje zit-

tende met zyn voorfle pooten op en appel,

van de welke het fchynt te zullen eeten; ver-

der ziet men een koolmees, zittende op een

tak , waar aan twee pruimen hangen , zynde

dit alles verbeeld, ineen Landfchap, enuit-

muntent delicaat , met waterverven geteekent,

door H. HENSTENBURG.

S4p. Deze vanitas, of de verganklykheid, is af- y *

geheeld door een doodshoofd, fchinkel, uu*-_/
glas, en een entje uitgeblufte kaars, {taande

en leggende op een fleenen tafel, hetdoods-

hooft , is omflingert met een krans, van veel-

derley bloemen, verdet geteekent, als de

voorgaande door denzclven.

350, Een roode en witte druyf, hangende aan £ ',

hunne ranken, waar op twee rupfen zitten, me-
de niet minder van uitvoerigheid als de voor-

gaande door M. Seeilla meriam.
No, 3ji
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/ t , J351. Een mand, gevuld met verfcheidenvrugten,

y • " alsblaauwe en witte druyven, perfiken, en

bloemen , en ftaandeopeen fleenen voet 3 waar

op leggen blaauwe en gecle pruimen, uitvoe-

rig en fraay met waterverven getekent,dour

M. V. HUYSUM.

Vfc , 1 ^ 352. Een fteene tafel, waar op leggen roode en wit-

te druiven ,perfike,en andere vrugten , en bloe-

men ,kragtig en fraay met waterverven getee-

kent , naar J. van Huifum. door M. v. huysum.

/ 1 • /^"» <%„»53. In een heuvelagtig landfchap ziet men op

den voorgrond een (tam van een boom, en

op de rak en derzelve, zitten vier verfcheiden

uitlandfche vogels, zynde uitvoerig en fraay

met waterverven getekent door J« bronk-

horst.

354, Een hof gezigt, opeen (leen ziet men zitten

een pauw en pauwin, verder ter regte zyde

O 6- ' ~-% —v een kroonvogel, en andere vogels, uitvoe-

rig met waterverven gcfchildert, door denzcl-

ven.

\$$. Een ander dito , ter regte zyde zit een pauw

op een fteen , en een weflindifche raaf zit

op een pat , en ter linke zyde ziet men een

haan met eenige hennen, zynde getekent als

de voorgaande, door denzelven.

356. Een brokkelagtig landfchap, met een wa-

tertje
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tertjewaarin eenige eenden zwemmen, zynde

niet minder fraay dan de voorgaande, door

den zelven. £9: -

357. Een ander dito, mede met watervogels, alles

uitvoerig en natuurlyk met waterverven ge-

tekent , door denzelven.

358. Een landfchap, op den voorgrond ziet men l ï t> :

ter linke zyde een vos , hebbende tot een

roof, een haantuflchen zyne pooten, en ter

regte zyde, ziet men een witte klokhen mee

zyn kuikens, en een fchreuwende eent op een

freen; verders in het verfchiet ziet men ver-

vallen gebouwen , uitvoerig en fraay met wa-

terverven geteekend , naar M. de Hondecoeter

door J. M. KOCK.

359. Ter regte zyde op den voorgrond ziet men / & '
'

een calkoen, een goud lakenfe, en een witte

hen , verder eenige kuykens ; ter linke zyde

op den tweeden grond een krayendehaan , by

eenige hennen , zynde niet minder fraay dan

de voorgaande naar dito en door de voorge-

melde.

360. Een aangenaam Jandfchap , waar in verbeeld

/ is een confert van vogels , alwaar den uyl

\ voorzanger is, uitvoerig en fraay met water*

X verven getekent door A. schouman.
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pi. Een Iandfchap met een watertje; waar id

men zwanen, reigers, eenden, en eenpitoor,

getekent in de manier als de voorgaande door
denzelven.

362.* Een fteenen tafel , een glas, en vies, gevuld

met verfcheiden bloemen , alsroode, witte,

en geele roozën, hiachinthen, van differen-

te kleuren, renonkels, tulpen, en veelderlei

andere bloemen, zyndefraay,kragtig , uitvoe-

rig, en by uirnementhdd van ligt en donker,

naar het fchildery van Rachel Ruys door Os-

WALD WYNEN.

3^3. Een fraaye ordinantie, van veelderlei vrug-

ten, alspaarfe, en witte druyven, perfiken

en roode pruymen , en andere vrugten , bloe-

men, en infecten, een hagedis loopt naar

een nesje met eyeren, zynde alles delicaat ent

niet minder van deugd , dan de voorgaande

door denzelven.

364. Een goudvink, zittende op een tak vaneen

I

boom, en onder dezelve een verfchiet, uit-

ié . ^ , ^A voerig met waterverven gefchildert door

7 AGRICOLA.

S365."Een putter, zittende mede op een tak van

een boom, getekent mede in de manier als de

voorgaande door denzelven.

y 5 » ^ ^ -^^S' Een heuvelagtig Iandfchap, ter regte zyde
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ftaat een klokhen met jongen , een buitenland-

fche gans zwem: in een watertje, een calkoea

zit 'er op een fteen , fraay en natuurlyk met
waterverven geteekend , door A. schouman.

367. Een hof gezigt met gebouwen , op den voor- *///%,

grond ziet men een zwemmende zwaan, en een
eend , zynde kragtig met waterverven ge«
fchilderd, door denzelven.

368. Een gezigt van de jefuïten kerk te Namen, /£ *
l/> ;

zynde verder fraay geftoffeerd , en met wa-
terverven geteekend, door J. de beyer.

309. Eenbergagtiglandfchap, ter regte zyde ziet /$£ -
~' —

men een hert door het water, welke ter linke

zyde door verfcheiden heeren en dames eu
jagers werd vervolgt ; zynde kragtig en fraay

mee waterverven gefchildert, naar 't fchildery

van Ph. Wouermauy door D. dalens de
jonge.

J70. Een bergagtig rhyngezigt ; op den voor-
grond geftoffeerd met verfcheiden beeften,
en in het verfchiet ziet men hoog gebergte,
kragtig met waterverven gefchilderd, door /$ ' 1° ' -
denzelven.

171. Een bofchagtig landfehap
, .ereftoffeerd met

een ruitende herder, by een liaan d en leggend g
osjen en fchaapen , en ter regte zyde over

eefi
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een rivier, ziet men 't hoog gebergte, gete-

kcnd in de manier als de voorgaande,

^373. Twee ftuks Noordfche bergagtige land-

fchappen , met watervallen , met kleuren

getcekend, naar A. van Everdingen en J»

Rutidaal, door J. schouten.

374. Een landfchap , welks voorgrond ter regte

zyde is geftoffeerd met een vragtkar,befpün-

nen , met twee paarden, en ryden langs een op-

gaande weg naar een bofch , ter linke zydo

ziet men een aangencam verfchiet van kreu-

pelboiïen, en 't hooggebergte, zynde uit-

voerig en zonagtig met waterverven geichil-

derd, door acricola.

•375. Een bofchagtig landfchap, de weg ryk ge-

ftoffeerd met verfcheiden beekjes , zynde

niet minder van kon ft en e~en weerga van de

voorgaande.

j/h
t , flffi.

Een heuvel- en zantagtig landfchap , de voor-

grond is geftoffeerd met een mannetje , bela-

dende een paard, met eenig brandhout , een

vrouwtje, dragende nog hout onder de arm;

op den tweeden grond ziet m m een he>. r te

paard , verzcld van een valkeniei , zynde

uitvoerig , fraay , zonagtig met waterverf

geteekend, naar 't ichildery van Pb, JVowwer-,

man 9 door Toornburg.

No. 377-
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377. Een vaas, met verfcheiden foorcen van bloe-

men , als een witte roos , renoncels , en andere
ƒ

bloemen, uitvoerig en fraay met waterverve/
9

-

geteekend , door P. van loo.
\

378. Een andere dito, zyndeniet minder, en een/

weerga van de voorgaande.

379. Een viaamfe gaay , zittende op een tak van 2 5
een boom , en boven dezelve een vliegend

fysje , en van onder een fraay verfchiet,

zynde natuurlyk met waterverven gefchü-

derd, door A schouman.

380. Een vaas met verfcheyden zoorten vanbloe- A/
men , als roode , witte , en pajoene roos , en

papavers, en andere bloemen , zynde kragtig

en fraay met waterverven geteekent,door P.

VAN LOO.

381. Een vogeltje, zittende op een tak, en or\

den grond kruypt een rhinoscerofler, fraay
%

* met waterverven geteekent,doorG. van veen. \ /^ *

382. Een andere dito , zynde een weerga van de

voorgaande.

383. Een zwemmend eentje, uitvoerig met water-

terverven, door P. withoos. I 3 * ^ -

384. Een ander dito, geteekent als de voorga^
de.

O No, 38*.
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385- Een St. Martens vogeltje, en een zeldfame

rietmos , met waterverven getekent door P. L.

1
HAAG.

85. Een roodborsje en een appelvink, geteekent

in de manier als de voorgaande.

387. 88. Twee ftuks geftoffeerde landfchappen

,

f"

,

met de pen « gewaflen , en een weinig gekleurd,

door of in de manier van Vinkeboom.

}8o. Een gezigt van 't huys Aagtdorp by fchoorel,

met de pen , gewaflen, en een weynig gekleurd ,

dOOr A. DE HAAN.

190. Een gezigt van de oude gragt te Utrecht,

zynde fraay van zonligte,en uitvt>rig met wa-

terverven geteekent , door P. van liender.

^pï,__. van vredenburg te dito, geteekent

in de manier als de voorgaande.

jp2 .
langs het Nieuwediep en Muy-

derdyk te Amflerdam, geteekent als de voor-

gaande.

J93.
—. —— van de flad Emmerik, aan de rhyn-

kant te zien , geteekent als de voorgaande

,

door denzelven.

304. Een aangenaam velt gezigt, de voorgrond

geftoffeerd met een koetje,dat gemolken word,

verder een ftaande en leggend koetje, en een

fraay
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fraay verfchiet, zynde uitvoerig en zonagtig

met waterverven geteekent, door J janson.

395. Een andere dito, op den voorgrond een leg-

gend osje , en een ftaande dito , verders een

dorp gezigt in het verfchiet, zynde een weer

ga van de voorgaande.

396. Een dito waarin is een ftaand koetje , en twecv

leggende fchaapen , zynde geteekent als de) „ n .

voorgaande door dito. >

397. Een dito met een leggend koetje op den voor-/

grond ,
geteekent met waterverwen , en zynde

een weerga van de voorgaande.

398. Een gezigt van de vrouwen akker, met de.

pen en een weynig gekleurd , door C. pronk. ) ^
399. Een gezigt van zwadenburgerdam

, getekent)

in de manier als de voorgaande.

400. van antique ruwinen , fraay geftorV

feerd met verfcheiden Deeltjes, kragtig met ) 2. :

kleuren , door blondel. I

401. Een ander dito, geteekent als de voorgaan/

de door denzelven;

402. Een gezigt van een kerk, van binnen te zien, '

fraay geftoffeerd , uitvoerig en zonagtig

,

met waterverven geteekent naar het fchilde-

dery van Zaanredam , door J, schouten.

O 2 Not 403
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^403. 4. Twee fluks fraaye geftofFeerde bofchagtl-

ge landfchappen , uitvoerig met waterverven

geteekent, door denzelveQ.

405. —-— ysvogeltjes, zittende opeen tak,

en natuurlyk met waterverven geteekent , door

A. scoumAn.

Ik ; -;

I , , -4pö. Twee andere vogeltjes, zittende op"een tak,

geteekent in de manier als de voorgaande > door

dito.

£ , C, ^407. Een groote bloed vink, en een put tertje,zitten-

de mede op een tak, natuurlyk met waterver-

ven gefchildert, doorP. C. HAAG.

08. Twee fluks ysvogeltjes, zittende op ver-

dorde takken van boomen , en onder dezel-

ve een befneewt landfehap, kragtig met wa-

terverven gefchildert, door haasebroek.

,c$. Een doode vogel hangende aan zyn bek, aan

een tak van een boom
,
gefchildert in de ma-

nier als de voorgaande.

410. Een flil watertje met verfcheyden fchepen,

A t t [ zynde warm van coloriet , en uitvoerig met

"T waterverven geteekent, door C. de grient.

Vii. Een ander dito, zynde een weerga van .'de

voorgaande.

£ : £ .' ^~*4 I2 - Twee fluks . zynde een gezigt van de Boter-

marc
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markt te Haarlem, en het andere, de herberg

het huys te Noord end , op de flooterweg , by

de uitvoerig geteekent, in de manier als de

voorgaande, H. P. schouten-

413 Een gezigt van deftad Rheenen, langs den

Rhyn te zien , uitvoerig geteekent in de mmii

als de voorgaande , door J. de beier.

414. 15. Twee (tuks, zynde het eene het Loo, /# * '- "

en de andere hetdorpSambeek,in het land van

cuik, geteekent als de voorgaande, door den

zelven.

^ I(5 j-j. Blade met vogels, zittende i - " •
—

'

yder op een tak van een boom, uitvoerig met

waterverven gefchildert, door P.holsteyn.

4x3 land en water gezigtjes,zonagtig

met waterverven geteekent door Aartman.

419. Een mannetjes eent vogel, zittende opeen

landtje by een watertje , uitvoerig en fraay mee

waterverven gefchildert, door Bronkhorstw

420 21. Twee ftuks bouquetten van bloemen,krag-

tig met waterverven geteekent, door P. van

loo.

422 23 Twee blaade met vogels, zynde het eene

een hop , en het andere een kievit , met water-

V verven geteekent, in de manier van P. wit-
V hoos.

O 3 ^No. 424 25.

•—

-

f: -

J.
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L424..
25. Twee fluks, verbééldende het eene ccn

brand van een ftad , met de pen en gewaflen ,

door Stephanus, en het andere een geftoffeerd

landfchap mee ruïnen,met oliverven gefchildert

in de manier van Poelendurg,

[t6 Een hoogbergagtig landfchap, op den voor-

grond ziet men drie vreemde vogels, kragtig

met waterverven gefchildert , door W. VAW

rojen.

4^7. Een bouquet met verfcheyde bloemen , krag-

tig en fraay met waterverven geteckent , door

P. V. LOO.

428. Twee ftuks geftoffeerde bergagtige !and-

fchappen , met zwart kry
t , en een weynig ge *

?: 5: - 1 kleurd , door de Rue.

\é29,— woelende

1

waters met zeylende

fcheepen, met waterverven geteckent, door

Koster.

430 31. Blaaden met vreemde vogels , zitten-

L* - -^ r de ydcr op een tak , met waterverven ge-

fchildert , door P HOLSTYN.

132, 33. met eende, flaande op een

laatje, geteekent In de manier als de voor-

gaande, door dito.

434. 35- —""" met vogels, ftaande op een

lant-
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lantje, geteekent in de manier als de voor-v

gaande, door P. withoos.
J %//* , if'

436". 37» met dito, zittende yder op/A

een tak van een boom , geteekent in de manier/
als de voorgaande , door dito. /

438. 3°« met ditOj geteekent in des
manier als de voorgaande, door P. holstyn./ // > ^ :

440. Twee blaaden met zeehoorns, kondig en/
riaatuurlyk met waterverven geteekent, door
een hoogduytfche meefter.

* 440. Twee fluks een rookende boer, en een -2 •" ' ^ -

boerin die vis draagt, uitvoerig met fapver-

ven geteekent, door P. C. la farcue.

Konftboek F/a> - f>. -

In een rood Jugtleere band, met Goud op plat, in*

houdende Ongedeurde Teekmingen, meeft alk

Jiille en woelende Waters, vanW.v. devel-

de,Bakhuyzen,Stork,Rietfchoof,Coops,

Kobel , en anderen.

No.
441. Een zeeftrand, waarby een hoofd met eeni-

ge viOchers huysjes, llaande en zittende

beeldjes , en hondjes , het water is kabbelen-

de, waarin diverfe groote en kleine zeilende,

en Uil leggende fcheepen, het verfchiet een

O 4 berg-
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bergagtig ftrand , en duin, alles dun en uit-

voerig met roet geteekent , en gewaflen door

L BAKHUYZEN.

442. Een woelend water met grote en kleynezei»

lende ic^eepen, en een jagt , dat voor den

wind aankomt, in den voorgrond een viflTcherB

die zyn net ophaalt in zyn fchuitje, mede
zeer uitvoerig met ooft ind. inktgewafichen,

door denzelven.

443 Een weerga van de voorgaande, zynde me-

de een woelend water met groote en kleyne

zcylende fcheepen , en een zware opkomen-

de donkere lugt, in allen deelen gelyk de

eerfte, door den zei ven.

^44 Een batalje van diverfe oorlogfcheepen , in een

kabbelende zee; ter rechte zyde ziet men een

fchip , dat half onder water lydt , alwaar hec

volk met boot en floep hun leven zoeken te

redden; zeer fix en meeiterlyk met ooft ind.

inkt gewaflehen , door denzelven.

. ,4/15. Een woelend water met zeylende fchepen

,

en een dun dryvend lugtje; meefterlyk en

breed met ooft ind. inkt geteekent, en ge-

waflehen, door W. V. DE VELDB.

446. Een dille zee met groote en kleyne fchepen;

in het verfchiet eenftad, zeer nauwkeurig en

uitvoerig met ooft ind inkt geteekent enge-

waficheH
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No.
waflchen door R. zeeman. -j-

447 Een kabbelende zee mee groote en kleyndc- / jfy \ /p
re vaartuigen en roeijende floep, en duin ge- \
zigt in het verfchiet , zynde een weerga van )

de voorgaande , en in alles gelyk , door den--^

zelven.

448. Een zeehaven, alwaar eenige groote fche-

pen gekalefaat worden, en andere met hunne

zeylen gereed leggen, mede dun en uitvoerig

met 00 ft ind. inkt geteekent en gewafTchen , \^ o l -
i

door dito.

449. Een gezigt van de waal, voor Amfterdam,

waar in leggen eenige groote fchepen, die

gereparecrt worden , en een floep met volk/

en ander fcheepmakers inftrumenten , mede

dun en uitvoerig met ooft ind. inkt geteekent

en gewallenen, door denzelven.

450. Een extra fraay woelend water,waarin een jagt &o [

ter halver wind zeilende, waar agter een zey-

lend oorlogfchip, dat fchiet, waarvan men
een duidelyke rook ziet; verders anderegro-

te en kleyne zeylende, en voor anker leggen-

de fchepen , konftig en uitvoerig met ooft

ind. inkt geteekent en gewaflehen, door H.

RIETSCHOOF.

4j 1 • Een verwonderiyke fraaye woelende, zee met

groote en kleyne zeylende fchepen, en van

O 5 vooren
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vooren een fteen en zandagtige grond , mee

eenige paaien, waar by ftaan mannetjes, die

een aankomend vaartuig fchynen te willen

helpen , alles dun , zagt , en uitvoerig met

^^ Z l -l -»
j

ooit indies inkt geteekend en gewafTchen ,

door P. coops.

Een fraaye kabbelende zee, van vooren ee-

nige zand- en fleenagtige grondjes, en verder

een jagt , by den wind zeilende , en andere

groote en kleine vaartuigen , een dryvende

lugt , alwaar men van agter een wolk , de zon-

ncftralen ziet; mede ongemeen dun en zagt,

met ooft indies inkt geteekend en gewaflehen

,

door denzelven.

Een kabbelend watertje, met zeilende fcheep-

jes; op den voorgrond ziet men een viflehers

pink op ftrand gehaalt, waar by eenige beeld-

jes, die een pot met harpuis over een vuurtje

koken, dit is door W. van de velde aan'

gelegt, en door moucheron opgemaakt.

\54. Een woelend watertje, met zeilende groote

en kleine fcheepen , en toren in *c verfchiet

,

deze ook van W. van de velde aangelegd,

en door moucheron met ooft ind. inkt opge-

waflehen en voltooid.

- ; ^^455. Een woelende zee , met groote en kleine

zeilende fcheepen, en een aankomend jagt

;

op

34
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No.
op een hoek van een dyk, waarvooreenige

palen zyn, (laan eenige beeldjes, die 't jagt

dat zyn fakkezeil ftrykt, zoeken te helpen

,

in den voorgrondeen roeyende.viflcher, al-

les zeer fix en breed, met'ooft ind. inkt en

met de pen getekend en gewafTchen, door /
L. BAKHUISEN. /

456* Een ftil water , met groote fcheepen , en/Z / ! - - •"

diverfe vifTchers vaartuigen en roeyende

fchuitjes, dun en uitvoerig met ooft ind.

inkt getekend en gewafTchen, door A.stork.
«_

457. Een woelend water, met groote en kleine 5 *
i> •

fcheepen , en een ftad , met kerk en toorn

in 't verfchiet , uitvoerig en fyn met de pen

en ooft ind. inkt, en wat roet , gewaiïen,

door B. PETERS.

458. Een kabbelende zee, alwaar een vloot oor-

v

logfchepen tegens elkander flag leveren , \
zynde de lugt met geheele wolken rook be- \
zet , en een fchip in den voorgrond , fchynt |

geheel te verbranden , vlugtende 't volk met
de floep weg, die ook nog eenige menfchen
uit 't water helpen, konftig en uitvoerig met /
ooft ind. inkt, en gewafTchen, doorA stork. <i2J$\" S ff

459. Een dito zee, zynde mede een zee batalje,

van een groote vloot oorlogfcheepen , en
mede gelyk de voorgaande , zeer konftig en

uit-
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uitvoerig , met ooft ind. inkt, engewaflchen,

door denzelven.

% \j, ., -4<5o Een woelende zee, met groote en kleinder

zeilende, en voor anker liggende fcheepen

,

terzyden een hoofd, waarop een molen, en

flad in 't verfchiet, zeer zagt en kondig met

ooft ind. inkt getekend en gewafichen, door

W vitrincm.

4<5i. Een ftil watertje, met zeilende en roeyende

fcheepen, in den voorgrond een fteenagtigen

2-4) : W. 7 oever , met palen , ook zeer zagt en dun,

met ooft ind. inkt, door denzelven.

j2. Een woelend water, met groote en kleine

zeilende fcheepen, en een ftad in 't verfchiet,

mede als de voorgaande, door denzelven.

fj , .
i -4$3- Een woelend water , met verfcheiden zei-

lende en roeyende fcheepen , ter zyden een

flad , waarby leggen menigte van fchepen ,

alles meefterlyk met roet gewaflehen, door

A. VAN EVERDINGEN.

464 Een land en water gezigt, metdiverfe beeld-

jes, fchepen met zeilen, en overhalende pont,

2 b '- » —7 en een ^ac^ 'n ^ec vel ĉh iet >
met 00^ mc*»

inkt en zwart kryt -, door A. enjp.

4.^5. Een dito, en dito, waarin een hoofd , waar-

op eenige beeldjes en diverfe leggende, roijen-

de a



van T I'. K E N I N G E N. 221

No.
de, en zeylende fchepen, een weerga van ds
voorgaande, met dito, door denzelven.

466". Een winter gezigt, verbeeldende een hoek /^/ - h,
van een Had aan het water gelegen , het ys^

is rykelyk geftoffeerd, met fchaatferydej/,

fleden, paarden, en honden, fix en uitvoerig

met de pen en ooft ind. inkt gewaflchen'Jdoor

JAN STEEN.

467. Een gezigt op de koorn mole te breukeleL

an de vegt, waarby eenige huyzen, fcheepje?

en roeyfchuitje met beeldjes, fix en uitvoerig

met roet gewaflen, door J. goix. $ i &

468. Een dito op de brandende fteenoven, by
breukelen an de vegt, mede roet een fcheep-

je daarze fleen in laden , en een overhalend

fchuytje, met beeldjes, een weerga van de
voorgaande, door dito.

56*9, Een ftil water met diverfe ftil leggende gro-
te fchepen en roeijende fchuiten , met ooft ind.

inkt en gewafTen, door W. v. de velde.

470. Een dito, met eenige grote zeylende fchee

pen, en roeijende fchuiten, een weerga van
de voorgaande, door dito.

471, Een land en water gezigt, zynde een win-
tertje, ftaande een boere huys aan het waner,
waarby nog eenige andere huisjes, en ge-

boom-
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boomte, het ys met fchaatsryders en fiede

met beeldjes geftoffeerd, zeer delicaat, en

konftig met zwart kryt en ooft ind. inkt ge-

waffen , door P. molyn.

"^ 472. Een dito dito, mede een winter, flaande ee-

nige| huizen , en brug aan , en over hec water

,

op het ys diverfe fchaatsryders, en beeldjes

met flede , mede gelyk de voorgaande, en is een

wedergade , door denzelven.

472. Een flrand gezigt, waarby een hoofd ea

paalwerk, met diverfe groote enkleynefche*

3i> ' -- * — \ Pen > en Ja8teD » en beeldjes, en kar op de

voorgrond, mer roet, en ooft inkt gewafTen,

door A. stork.

1,74. Een ygezigje , waarin de zandhoek , mole

,

battery, en paalwerk; het kabbelende water -

is met roeyfchuiten en zeylende fcheepjesen

jagtjes geftoffeerd , mede gelyk de voorgaan-

de , door denzelven.

475. Een fteene verwuifde boog, waardoor men
ziet een fpringende fontyn en andere verwulf-

. fels , brokkelagtig muurwerk , en een put , ge-

jr / - * ' ~*ï itoffeerd met zittende, en ftaande beeldjes,

en een hond , fix en uitvoerig met roet , en

ooft ind. inkt gewaflen , door T. wyk.

%16, Een dito boog , waardoor men ziet eenige

fraaye antique gebouwen, muur, en verwulf-

fels,
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fels, met zittende, en ftaande beeldjes , me-

de konftig eu uitvoerig , gelyk de voorgaan-

de , door dito.

No.

4 - 7 . Twee water molens , ftaande met hunne fchep

.

raden in het water, waar over een houte brug,

op paalwerk, en eentjes in het water, exellej

en fix met 00 ft ind. inkt en -gewafTen door

Jacob ruisdaal, benevens het prentje.

478. Een landfchap met geboomte , en eenig fchut- £v
ting werk , en een water beekje , fix en uit-

voerig, met ooft ind. inkt, en zwart kryt

door denzelven.

479. Een fteene nis, alwaar op het voetftuk ftaat,

een gewerkte pot, waarin, diverfe bloemen,

als roozen , papavers , en anderen , fix en mees-

terlyk met de pen, en ooft ind. inkt gewaf- \ l£ »

fen , door Jan v. huysum.

480. Een voetftuk, waarop een fteene tafel, op de

dezelve, een mand met fruyten, als druyven,

perfiken pruimen, en andere, waarby een

vogelnesje, mede fix en meefterlyk, gelyk de

voorgaande, door denzelven.

481. Een landfchap, alwaar een poftwagen halte

/ houd, vooreen herberg, en verders eenige

l beeldjes , en gebouwen , en dorp in het ver-

\ fchiet, fix en meefterlyk met ooft ind. inkt,

$n roet, door A, ter himpel.
No. 48a.
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/ V, 412. Een dito, waarin een herberg met beeldjes

}

/}4 ' - ' —'

watertje, huizen en geboomte, en dorpje in het

verfchiet, als de voorgaande, doordenzelven.

483 Een woelende zee met zcylende fchcepen,

ter zyden, eenige klipagtige duinen, met ge-

bouwen , met ooft ind. inkt en gewaden , door

j>
'-

\ Adam silo.

84. Een kabbelend watertje, met roeijende en

zeylende fchcepen , en fchuiten , en een ftad in

het verfchiet ,
gelyk de voorgaande , door dito,

j5
' / 5 • -485- Een ft il water met zeylende, en leggende

vaartuigen, en rotsagtig ftrand gezigt in het

verfchiet, met ooft ind. inkt en roet, door

VERWER.

*£ f WC —486. Een woelerid water met zeylende en roei-

jende fcheepjes, en een dorpje in 't verfchiet,

met zwart kry t , door J. van gojen.

.87. Een ftil water, alwaar eenige fcheepen aan

paalwerk leggen , en eenige werkende beeld-

Jl • - » -, y jes op den voorgrond, met ooft ind. inkt, en

gewaflen, door R. zeeman.

88. Een engels vaartuyg met een floep daar ne-

vens leggende, en eenige beeldjes, met ooft

ind. inkt, door de oude van de velde.

489. Een ftrand , en woelend zee gezigt met di-

verfe groote zeylende fcheepen , en jagten

,

fix met de pen en ooft ind. inkt en gewaflen,

door A. stork. No. 490
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-490. Een dito dito, mede in allen gelykde voor-

gaande en niet minder, door denzelven.

491. Een woelend water, met diverfe groote en
kleyne zeylende vaartuygen, met de Ken en
roet, en met ooft ind. inkt gewafle/, door
P. jolserts*

'492. Een cabbelent water, met zeilende fcheepen
en trekfehuiten , en dorpje in 'c verfebiet
met roet, engewaflen, doorH. spilman.

'

4.93. Een ftil water, met diverfe groote en kleine
fcheepen, en een ftad in 't verfchiet, mee
roet en ooft ind inkt, en gewaflehen

,

' door
J. creenwood, na 'c fchildery van W. van dó
Velde.

49 [ Een cabbelende zee, met diverfe groote en
kleine zeilende en liggende fcheepen, zynde
een gezigt van de Helder op Texel, uitvoe v
rig en netjes met roetgewaffen, door

J rooi

495 Een woelende zee , met diverfe groote en
kleine fcheepen en jagten, met ooft ind.inkt

v

engewaflen, door denzelven.

49Ó- Een cabbelende zee, met differente foortW
van zeilende en leggende fcheepen

, en een
hoek van een ftad in 't verfchiet, dun en uit-
voerig

, met ooft incr. inkt gewaflen, door
C. DE GRIENT.

iP

f:

U:

ft : //

No. 497,
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407. Een woelende zee , met differente foortea

van zeilende en leggende fcheepen , en een

hoek van een ftad in 't verfchiet, dun en uit-

voerig met ooft ind. inkt gcwafien , door C-

DE GRIENT.

493. Een ftil water, met eenige liggende fchee-

/ pen , en eenige beeldjes op den voorgrond ,

U> : en een ftad in 't verfchiet , mede gelyk de voor-

gaande, door denzelven,

499. Een cabbelent water en zeilende fcheepen y

en een ftad in 't verfchiet, ook met ooft ind.

inkt en gewaflen, gelyk de voorige, door

denzelven.

fco. Een ftil water, met groote en kleine fchee-

pen, en roeyende floep, ter zyden een zee-

LO » -» / dorp en vuurbaak, met roet gewaflen , door

A. KOJ5EL.

jfoi. Een woelend dito, met dito, en een dik-

dalf , en een ftad in 't verfchiet , ziende men de

zon , agter een fcheeps zeil , met menigte

ftraalcnin de lugt, met roet gewaflen, door

denzelven.

502. Fen woelende zee, met diverfe groote en

kleyne fcheepen en jagten, en een ftad in

het verfchiet , uytvoerig en fix met ooft ind.

inkt en gewaflen, door denzelven.

No. 503;

V .
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503. Een florm op zee, alwaar een groot fchip, / 5 -> :

zyn vokke ileng breekt, en andere fchepen,

die met zeylen tragten van de klippen te

ven, mede gelykde Voorgaande, door

zelven.

504. Twee fluks, een ftil , en een woelend water, 2 2'
zeylende , en andere gecalefaat werdende

fchepen, met ooft ind. inkt en gewaflen door

dito.

$^$. Een woelend water met zeylende fcheepen 3

en viHertjes by een hoofd aan het ftrand

met eenig paalwerk , met ooft ind. inkt ge-

waflen , door J. VERBRUGGEN.

506. Een trekvaart en verder gezigt opmoIens s

en den Haag in het verfchiet, met de pen , ei

ooft ind. inkt gewaflen, door P. C. la far-

GUE.
\

* 506. Twee zeer uitvoerige gezigten , van Edam,

zynde het eene te zien, van dezyde vanPur-

merent , en het andere , van de zyde van

Munnikendam, fraay met beeldjes en beesjes

geftoffeerd door denzelven.

507. Een leggende koe, in een veld, extra fraay

enmeefterlyk met rootaard, geteekend, en

gearfeerd, door A. v. de velde.

ö f:

V P 2 No.'joS.
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"^W)3. Een ftaande grazende dito, mede gelyk d*

voorgaande, door dito.

foo. Een ruiter op een fpringent paard, en een

bylopenddito, meefterlyk met ooft ind. inkt

gewaffen, door P. v. blommen.

;ïo. Een dito, op een flappend paard, en een

ander aan de hand houdende, met dito , en di-

to, door dcnzelven.

511. Een poftwagen , met drie paarden , en ande-

re ruiters te paard, met dito en dito, door-

/^ '

l dcnzelven.

M2. Een beladen kar, met drie paarden, in ha-

men , en een voerman op de zelve, met ooft

ind. inkt en gewaffen, door P. v. blommen'.

013. Een vrouwtje rydende op een paard, zitten-

r
, de tuffen twee fluitmandcn, met dito en dito,

f - l door dcnzelven.

[14. Een man op een paard, nevens hem op het

paard twee fluitmanden, met dito en dito, door

denzelven.

215. Een woelend zectje met zeylende fchecpen ,

in oiiverf, door vroom.

^5lö\ Een dito met dito, mede ia óliverf, door

dcnzelven.

No. 217:
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No.
517. Twee ftuks ftudies, zynde roeijende fchuit

jes, mee de pen en ooft ind. inkt en gew,

fen , door denzelven.

518 Een fchyn bedriegertje , van eenige prentjes'

en tytelplaien uit boeken , met ooft ind.

inkt gewafleo , en letterdruk gefchreeyen. / L : $ :

519. Twee ftuks land en water gezigten, met

beeften, met ooft ind. inkt na A. cu.p.

520 Twee ftuks landfehappen , met beeften, met

carmyn geteekent en gewaften , naar N. uerc-

hi;.m.

f 520 Twee ftuks zynde gezigten , het eene is J • ~>
'

buyten den Lydfendam , en een op het eer-

fte toihek by Haarlem, en de ftad inhetver-

fchiet, fraay met beeldjes, rytuig, en jaag-

fchuiten geftoffeerd , met ooft ind. inkt ge-

waften , door P. C. LA FARGUE.

P 3 Konft-



j*3o CATALOGUS
Konftboek. G. * // : /> • ^

In een Jugtleeren band, verguld op Plat, waar

in leggen fraaye en Capitaale gekleurde Te-

keningen, beftaande in Land- en water ge»

zigten, Ordinantien, Bloemen, Vrugten

,

enz. Mcpfi allen door Thans leevende s

Neerlandfche Meefters.

No.
521. Een marmeren tafel , waar op een pot, met

plant en bloemgewas is (taande , en voor de

zelven, diverfe vrugten, als blaauwe en wit-

te druyven, perfiken, meloen, enz. zynde

fix met de pen geteekent , en dunneties met fap-

verwen gekleurd , door J. van huysum.

'22. Een (teenen pot, (taande voor hooggeboom-

te , op een marmeren pedeltal , waar in zyn

verfcheiden bloemen , beneevens eenige, die

voor de pot zyn leggende , deeze teekening

is zeer fraay van ordonantie , ongemeen dun,

uitvoerig en kragtig , in fapverwen getee-

kend, door J. van os.

^23 Verfcheiden vrugten, als druiven, perfiken»

pruimen , en eenige bloemen , zyn leggende

op een marmeren tafel, voor een grootfch ge-

bouw, en hoog geboomte ; zynde een we-

der-
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derga van de voorgaande, en niet minder van

teekening en prdonantie als de voorgaande,

door denzelven.

$24. Een landfchap , met een watertje op den-

voorgrond , en by het zelve twee eenden,

een haan , drie hennen , en eenige kiekens

,

en op een fleen ziet men een paauw, verders

een hofgezigt, en in 't verfchiet een kerk en

tooren , zeer fraay uitvoerig en kragtig iny

fapverw geteekend, door A. schouman.

5*25. Een Indiaanfch landfehap, met kruyden en

boomen op den voorgrond , waar in men ziet,

verfcheiden vreemde uitlandfche vogelen ; in

de manier als de voorgaande geteekend , en

tot een weerga gefchikt , door denzelven.

526. Een Levantfche ofGriekfche zeehaven, met ^A
fchoone gebouwen ; ryk geftoffeerd met beek-

jes, te voet en te paard, verbeeldende een

aankomft of marfch , van verfcheiden krygs-

lieden , uitvoerig in waterverw geteekend

,

door denzelven , naar J, van der Ulft.

527. Een Egyptifch landfehap, met gebouwen, J2si
boomen en gebergten , fraay geftoffeerd mee

diverfe gaande en ruftende beekjes, benee-

vens eenige beladen vragtdieren, uitvoerig

met fap- en waterverw geteekend , door den-

zelven, naar dito.

P 4 No. 528.
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o - - —^28" Een heuvelagtig landfchap , met een fchuuv

^ '

cf ftal, op den voorgrond geftoffeerd met ee-

nigc leggende varkens , en wat verder een

boer, bic beezig fchynt zyn paard voor een

kar te fpannen , in *t verfchiet ziet men een

boere wooning , en eenige koorenlanden

,

fraay in waterverw geteekend , door dito

,

naar P. Potter.

29. Een gezicht te Verfaiiles, op degrooteweg,

langs de muuren der koninglyke orangerie te

zien, aardig geftofteerd, met een karretje,

IfO ; - ; —^ en eenige beekjes, zeer fraay, zonagtig eri

/ uitvoerig met fapverw geteekend , door R.

VINKEL ES.

;0. Een gezicht te Parys, uit de ftraat van an-

jou, langs het hotel van contades , naar de

fauxbourg St. Honoré te zien , niet minder

en in de manier als de voorgaande behandeld,

door denzelven.

ftf-- 531. Een binneyer$rek , waar in men ziet een

vrouwtje, zittende in esn leuningftoel voor

een tafel, en daar agter een meisje, dat bee-

zig 'fchynt eenig baullon uit een pannetje te

fcheppen , in een kommetje dat beneevens

een flesje op de tafel ftaat, verder ziet men

in een tweede vertrek of keuken ; zeer fraay

in fapverw geteekend, door J. laquy.

No. J32.
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532. Een binnevertrek , in het zelvcn ziet men / 4 •>

een bevallig meisje, dat beezig is de vloer te^,

fchrobben , by haar ftaat een emmer met wa-

ter , en een fchuurbak, en aan de witte muur

ziet men een fchildery en een hangklok, de-

ze teekening is geteekend in de manier vaji

de voorgaande , en zeer natuurlyk van ligt

en bruin, door denzelven.

<

533. Een dito , of keuken , waar in zig een vrouwt-

je vertoond die beezig is een ey in een pot te

brceken, die (taande is op een tafel, verders

ziet men divers keukengereedfehap , en een

katje dat op een ftoel zit, niet minder en in

de manier van de voorgaande behandeld, door

denzelven.

£34. Een bevallig dametje , halverlyf , door een

nis te zien, verbeeldende den winter, zy is

gekleed met een bonte pelifcn , en houdende

een veeren mof aan haar handen.

535» Een dito, verbeeldende den herfft , zy is in

het geel taf gekleedt, met een hoerje op hec

hooft, houdende in de regte hand een doode

haas.

536. Een dito, verbeeldende den zoomer, in haar

regte hand houd zy een mantje met vrugten,

en in haar linke een perfik.

JJ$:

V
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No.
_537« Een dito, zyndede lente , meede verbeeld

door een bevallig dametie , in biaauwe

zyde gekleedt, in haar linke handt houdt zy

eenige bloempjes, en met de regte fchyntzy

een tulp te zullen plukken.

N B. Decze vier bovengemelde tcekenitigcn , zyn

alle zeer dun en uitvoerig metfapverzo getee-

kend, door J. nüYS , en zullen in een koop

geveild worden,

O y : - • ~ 533. Een boeren binnenhuys of herberg, in het

zelven ziet men twee boeren die op de kaart

fpeelen , zittende aan een tafel , terwyl een der-

de, de ley houdt, ter zyden van dezelven ,

is een zittende boer mee kan en glas in de

handen, ziende naar een ander die iets fchynt

tebeduyden aaneen vrouwtje, dat ftaande is

met haar kindt op den arm, verders, ziet men

twee fpeelende kinderen, en divers boeren

huysraad, zeer fraay met de pen en met Tap-

jes geteekent, door C. chalon.

t /
, ^30. Een gezigtin s' Hage, van dewalkomende

*^ *

door de prin feit raat, naar de toorn van de

groote kerk te zien , ryk gefloffeerd en uit-

voerig met fapverwen geteekent, door P. C,

LA FARCUF-

\ O : : 540. Een weergade tot de boveftaande zynde me-

de een gezigt in 's Hagen, niet minder be-

handeld, door denzelven.
No. j4i.
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541. Een barnfteenen pot, ftaande op een raar- / 6

meren tafel , gevuld met verfcheyden bloe-

men , waar van 'er eenige op de tafel leg-

gen , zeer fraay van ordinantie , op de bloe-

men, ziec men verfcheyden infeftens, zyn*

de ongemeen , kragtig , en uitvoerig in fap-

verwen geteekent, door O. wynen. naar 'c

fchildery van Jan van Huyfitta,

£42. Een fteenen tafel, waar op men ziet een mant, *> °

met diverfche vrugten , en eenige bloemen

,

voor de mand legt een granaatappel, een tros

blauwe, en een dito witte druyven , niet min-

der, en als de voorgaande geteekent; door

dito, naar dito, en gefchikt tot een weder-

gade.

543. Een gezigt op het fpinhuys , fpinhuysfteeg,

en een gedeelte van deagterburgwal, te Am- ^
flerdam , aardig en ryk geftoffeerd , en zeer

uitvoerig met fapjes geteekent, door H. P.

scijouten.

Za

544. Een anticq fteen potje, ftaande op een mar-

meren tafel, waarin verfcheyden bloemen, zya

de zeer fraay en dunneties in fapverwen ge-

teekend , door O. wynen. V y *

545. Een dito, zynde een wederga tot de boo-

veftaande , niet minder, als de voorgaande,

door denzelven»

No. 540*.
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No.
54.Ö. Een gezigt langs de vecht, by het dorp Breu,-

( kelen i
fraay geitoffeerd en uitvoerig met fap-

< jes geteekcnt, door J. de beier.

U47. Een dito, mede by Ereukelen ; zynde een

weerga van de voorgaande, door denzel ven.

548. Een arkadifch landfchap , met een waterval op

den voorgrond , waarby een ruftend mannetje

,

) uitvoerig met de pen en met lapjes geteekeat,

f
door Jan de bosch

«riQ. Een weerga tot de booveftaande, zynde me-

de een geftofreerd landfchap , door denzel-

ven.

AJ<
Een heuvelagtig landfchap,geftofTecrd op den

voorgrond, met een herder, dryvende eeni-

ge fchaapjes over een bruggetje, dat over

een waterval , en vloeijend beekje legt , in

het verfchiet ziet men een kerk eneenige boe-

ren huyzen , zeer fraay en uitvoerig met de

pen en fapverwen geteekent , door H.

MEYER.

^51 . Een dito zynde een weerga tot de voorgaan-

de, gefloffcerd op den voorgrond met een

vrouwtje, dat een kind in den armen houdt,

een zittend meysje, en een boer die een bul

aan een touw heeft; niet minder als de vour-

rige, door denzelven.

No. 552.
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No.
552. Een landfchap, geftoffeerd met verfcheyden

beeldjes, fchaapjes, en ruïnen, uitvoerig en

dunnetjes, met fapverwen geteekent , door

J. H. MUNTS.

553. Een dito, zynde een weerga, mede geflof-

feerd met fraaye ruïnen of overblyfzelen der

oud-heyd, niec minder als de voorgaande,

door denzelven.

554. Een boeren werf, op den voorgrond ter regte

zyde by een fchuur, ziet men een Jlapende

boer, een hond, beneevens verfcheyde ftaan-

de en leggende, beeften, verders ecnige

boom-en, en een kerk in het verfchiet, zeer

fraay, kragtig en uitvoerig in fapverwen ge-

teekent, door J. cats.

555. Een dito, zynde een weerga van de ^'oolr.

gaande, meede fraay geftoffeerd, met liaan-

de en leggende beeften , en opdenvoorgrond

een boer die een koe is melkende , niet miav
de* als de voorige , door denzelven.

556. Een landfchap , met een pragtige tempel

,

piramiden, groepen enz. zeer fraay geftof-

feerd, metdanfende, en offerende beeldjes,

kragtig en uitvoerig met fapverwen geteekeüdj

door J ANDRIESEN.

557» Een dito , zynde een weerga van de voor*

gaande, in het zelven, ziet men een offer-

han-

bó '-Sbb

£>
'-2
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CATALOGUS
handen, aan Diana, zynde grootfch en ryk

van ordonanrie; en niet minder als de vorige

door denzeiven,

<j8. Een gezigt, buyten Haarlem, met de over-

[
blyflelen van het huys te Breederode , fraay

»Jj>; -l— / geftoffeerd, en dunnetjes met fapverwen gc-

teckent , door A, andriessen.

^p. Een dito, van de andere zyde te zien, in?

de manier van de voorgaande, door denzel-

ven.

560. Een heygezicht , geftoffeerd met eenige

beekjes, uitvoerig met waterverw geteekent,

j/0 ' A. door D, dtilignon , naar het fchildery van

Jan van Gojen.

>i. Een dorpgezicht, in de manier van de voor-

gaande geteekend, door dito, naar betfchit-

dery van R. de Vries.

J62, Een landichap, meteenige gebouwen op den
voorgrond , en in 't verfchiet een flads ge-

9 C: 10 ' ~) zicht , uitvoerig met fapverw geteekend

dOOr P. VAN LIENDER.

k
5<53 Een kerk en eenige huizen, ftaandc aan een

rivier, waar op zig eenige vaartuigen vercoo-

nen, zynde een weerga tot de voorgaan-

de, door denzelven.

No, 5£4*



van TEKENINGEN. 239

{

No.
564. Een gezicht in het dorp Odyk, in de manier / / Q

als de voorige geteekend , door denzelven.

j6j. Een weerga van de voorgaande , zynde een
gezicht van het dorp-Bunnik, aan de kromme
rhyn, door denzelven.

566. Een land- en watergezicht, ryk geftoffeerdA
met flaande en leggende koejen en fchaapen 9
uitvoerig met fapverw geteekend , door J.
janson. ^ 6 O

567. Een dito, zynde een weerga, en in de ma-
nier van de voorgaande geteekend, door den-
zelven.

j68. Een veldgezicht , met ftaand- en leggend vee,
en in 't verfchiet een dorp , in de manier vao ) *.

de voorgaande, door denzelven. ) 3 5

Jtfo. Een andere dito , in 't verfchiet ziet men ]

een boeren woning en hooyfehuur , zynd$/
een weerga van de voorgaande , door den-
zelven.

570. Een ftorm of onweer op zee, ryk geftoffeerd
met zeilende oorlogfcheepen , een paketbooc
en andere vaartuigen, zynde een gezicht voor
Plymouth , zeer fraay kragtig en uitvoerig

met fapverw geteekend, door H. icobhxx.

v No. 571.
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Een weergade van de voorgaande, zyn&e eea

gezicht voor Douvres in 'tCanaal, verbeelden-

de een vliegende ftorm en onweer , op de voor-

grond vertoond zig een fchip , dat in d'e

branding tegens de klippen vergaat , en ver-

der een ander zeilend fchip, door denzelven.

572. Een kabbelent water, met verfchciden zei-

lende vaartuigen; op den voorgrond eea

ïtrand, met eenige vifTchers by hunnen net*

i& '.
- \ -~*^ ten, dunnetjes met fapjes getcekend , door

C. DE GRIENT.

^73. Een andere dito , . ter linke zyde met een

kraan en tolhuis, en diverfe zeilende vaartui-

gen , zynde een weergade van de voorgaan-

de, door denzelven.

•74. Een ryngezicht, met hoog gebergte, vaar-

Ji . « { tuigen en huizen; uitvoerig met fapverw ge-

teekend, door J. van os.

['75. Een land- en watergezicht , mede met hoog

gebergten en gebouwen , op den voorgrond

ziet men een brug, leggende over de rivier,

en op dezelven een belaaden kar en paard ,

zynde een weergade tot de voorgaande , door

denzelven.

3j.' -- .' — 57Ö. Een fraaygeftofFeerdduyngezigt, ter linke zy-

de op den voorgrond een fagt en ftil vloejend

water,uitvoerig met fapverw geteekent,doorG.

TOD»
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No.
toorenburg naar het fchilJery van J. IIy-

tiandu

577. Een viflTers dorp gezigt , met verfcheydert

huyzen , en in het verfchiet , twee vifTer
)

fchuyten , in de zee, ia de manier als'

voorgaande geteekent door dcnzelven, naar

Jan van gojen.

578. Een land fchap, met antiqne gebouwen ruïnen*

en hooge bergen , zeer ryk en groots gè-

floffecrd , met zittende en danfende bachan-

ten zaters en andere beelden ;kragtig en uit-

voerig in fapverwen geteekent, door J.

GRANDJEAN.

yZ : / f:

Qv:

579. Een weerga tot de voorgaande, verbeelden^

de een feefl van Flora, meede fchoon van

ordonantie ; en niet minder als de bovengaan-

de , door dcnzelven.

580. Een geftoffeerd, land en watergezigt, fix: /-

met zwart kryt geteekent, en dunnetjes ge-

kleurd, door H. spilman.
,

581. Een pragtige tempel van binne te zien, ver-

fierd met fraaye beelden, basrelieven, en

wierooks vaaten, met de pen en fapjes ge-j 1* * ^ »

teekent , door F G. blond el.

582. Een pragtig paleys van binnen te zien , inde

manier als de voorgaande geteekent, door dito*

Q No. 5*3-



24* CATALOGUS
/^ , ,

4 > ^ J83, Twee fluks, zynde tempels van binnetezieö,

• *
als de voorgaande behandeld, door denzelven.

,584. Een gezigt van het huys Wulven , fraay en

C dunnetjes] met fapjes geteekent door H> de

^ \ U> « — H winter.

^85. Een dito, van den Ham, niet minder als de

voorgaande, door denzelven.

^ \ — \ —- 580*. Een gezigt op het dorp Schalckwyk,rykge-

ftoffeerd , en uitvoerig met Tapjes geteekent,

doorD. vereyk. i

J87. Een dito, van de Utrechtfche Poort, enys-

12' U> '
• ( kelder van de varken markt, te zien, uitvoe-

s rig geteekent met fapverwen, doorH keun.

^588. Een dito, van de Muyder Poort, uit de

plantagie te zien , zynde een weerga van de

voorgaande , door denzelven.

589» Eenysvogel, een mannetje; zittende op de

i takken van een boom, en onder dezelven,

// ' ut ) ziet men een fraay land* en watersezigtj
uit>

fA* W ' —j^ voerig in fapverwen geteekent , door G.

HAASBROEK.

Fpo. Een kruys vogel," een ilykspegtie, en eea

meyzangertje, op de takken van een boom

zittende, en onder dezelven een gefiolreerd

landfchap, zynde een weergade van de voor-

gaande, door denzelven.ö
No. $9t.
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No.
591. Een tak van een boom, waar op zïg een baard

mannetje , en twee andere vogeltjes vertoo-

nen , en onder dezelveu ziet men een dorp

gezigt, uitvoerig in fapverwen, door G.

HAASBROEK.

502, Een andere dito, zynde een weergade va

de voorgaande, door denzel ven.

393. Een oude mans hoofd , met een groote baard,

van vooren te zien, kragtig en uitvoerig met

fapverwen geteekent, door A. ei/liger.

Konftboek H*//':/*.-

Ineen rood Jugtleeren band , met Goud opplat ,

inhoudende Cappitaale Teehningen 9 ongecou-

leurd , van diverfe meefters, als van J. van

Huyzum, A. van Everdingen, N.

Berchem, J. vanGojen, en an-

deren.

No.
594- Een cappitaal Egiptifch landfchap, op den 7

voorgrond Maria, zittende op een ezel en T
kindje op haar fchoot , werdende den ezel ge»

leyddoor Jofeph, verders een platte poortj,

met een ronde boog , en kolommen , ftaande iri

een zwaar geboomte, waarby een fontyn,

fpringendc uit een vierkante fleen , waar op

twee kindertjes, een rond wapen houdende

;

Q i té

isrfi - ;
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ter linke zyde een voetftnk, waarop een ftand-

beeld , het hoofd afgebroken , waaragter een

flil water en fchuytje met beeldjes in hetzel-

ve , verders een flad met antique gebouwen

en toorn , waarby eenig gebergte met palm

bomen, en anderen, dit alles ongemeen fraay

zagt, en uitvoerig met ooft ind. inkt en zwart

kryt, en een weynig met roet geteekent,

door J. VAN HUYZUM.

fr-ZA) : - : —S95< Een dito cappitaal landfehap , op den voor-

grond, een hefle karretje en eenige beeldjes,

ter zyden een pak dragend mannetje, waar

agter een rydende bolderwagen by eenige

huyzen en hooyberg, het verfchiet een flro-

kend brokkelagtig land- en water gezigt met

een Had en molen , uitmuntend fraay en fïx

met ooft ind. inkt en gewaflehen , door A*

VAN EVERDINGEN.

J
g- ^ —-^£6". Een landfehap, op den voorgrond twee rus-

tende beeldjes, het mannetje zit meteenftok

in zyn hand , fpreekende tegens een vrouwtje,

die een kind aan de borft heeft, verder een

pakdragende ezel , waaragter een man onder

eenig geboomte , en bergagtig landfehap

,

zeer uitvoerig en meefterlyk met de pen

,

roet en ooft ind. inkt , en weynig met indi-

gogewaflen, doorH» zwanevelt.

No, 597.
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No.
59?. Een bergagtig landfchap, met gebouwen ,

toornen , en hooge fteenen met ronde bogen

opgemetzelde brug, waar onder door vloeid,

een water , aan welkers oever, op de voorgrond

ftaan en leggen eenige koijen , en fchaapen

,

een vrouwtje, melkt een koe, en een ander

vrouwtje, met een fpinrok, alles fix enmeef'

terlyk, met zwart kryt, en ooft ind. inkt^

door N. I3ERCHEM.

f98. Een dito, met gebouwen enkafteIen,opden

voorgrond, een man te paart, gevende aan

een bedelaar een almoes, ter zyden zit een

vrouwtje, by haar een ruftend mannetje, me-

de gelykde voorgaande, en niet minder, door

denzelven.

C:599. Een landfchap, met huizen, eneenputftoel

aan 't water , en eenige beeldjes op onder-

fcheidene wegen , en een ftad in 't verfchiet,

fix en meefterlyk met de pen , roet en ooft

ind. inkt, en in 't geboomte, een weinig met
indigo gecouleurd , door J. breugeLw

600, Een molentje , aan de rivier de Schelde

,

pi •

waarop verfcheiden zeilende , leggende en
roejende fcheepjes, beneffens eenige huizen

en geboomte , mede gelyk de voorgaande,

fix en uitvoerig met de pen geteekend, door

denzelven,

Q 3 No. 601;
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y , j* . _____ öoi. Een bos- en bergagtig landfchap, ter linke

' zyde een vrouwtje op een ezel , waar agter

een man, en verder eenige beeldjes , fix met

de pen , roet en ooft ind, inkt gevvaiTen , door

MOMPER Cn BREL'CEL.

* j .19 • ö02 £en iancjfchap met geboomte, met flaande

en leggende koeijen en fehaapen , met oofü

ind. inkt en gewaflèn , door D. van den

beugen.

)/i ; - ; ^ 603. Een landfchap, voor een fchaapskooy een

drift fehaapen en rammen , waarby een har-

der, met een ftok, verder geboomte en ber-

gen in het verfchiet, fix en meefterlyk, met

roet , door S. van der does.

ü'04 Een bergagtig landfchap, met gebouwen en

^boomen, in den voorgrond, een water, meef-

terlyk, met roet en ooft ind.inkt, gewaflen,

door F. de moucheron.

öoj. Een dito, dito, met dito en fleene brugo-

ver het water, mede gelyk de voorgaande en

niet minder, door denzelven.

($06. Een oever aan zee, metgrotenklipagtigge.

bergte, waaropeenige huyzingen en verwulf-

fels , het verfchiet eenige toorns , waarby leg-

gen eenige fcheepen , fix en uitvoerig, met
roet gewaflen door T. wyjc

£• -No. (J07*
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É07. Een italiaunfe zee haven met verfchdden ge-

bouwen en gemeczelde bogen, met fchcepen

en beelden, gelyk de voorgaande, door den-

ze!ven.

j6oS. Ter lirke zyde een weg, waar langs een wa-
ter met zeylende en roeijende fcheepen ; in 'c

verfchict, landfchap en toornen gebouwen,
meefterlyk, met ooflind. inkt gewaflen, door
VAN DER HAGE.

f09 Een weerga, verbeeld den weg ter regte zy-

de, waar langs een ftil water met dito fchee-

pen, huyze en molen in het verfchiet, door
dcnzelven.

f
6io. Een wal gezigt by de Catharinapoort te Ut-

recht, met gebouwen en boomen, metroeten
zwart kryt, door H. zaptleven.

.61 1. Een gezigt van de Cingel en walderftadUt-

regt, by het bolwerk van de zuyker raffina-

dery, met dito, door denzelven.

,*I2. Een capitaale tekening, zynde landfchap,

met groote antique gebouwen en rui'nes, mee
beelden en paard, geftoffeert, fix en meefter-

lyk, met roet gewallen , door J. v.d.ulft.

^13. Een dito, dito en dito en eenige beelden en
beladen muilezel , zynde een weerga en niet

minder als de andere, door denzelven.

Q 4 No. 614.

6

^

12:-
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614. Een wintertje , met fchaatsryders » boere ar-

y refleden, mole en ftad in het verfchiet, fix

:% met ooft ind. inkt gewaflen, door P. coops,

Een dito, met dito en veel fcheepjes en mo-

lens, een weerga en gelyk de voorgaande,

door denzelven.

§ • __
l
—616. Een bergagtig landfchap, met eenig muur-

werk en toorn, fraay met beeldjes en laft-

dragende muilezel geftooffcerd, fix enmeef-

terlyk, met ooft ind. inkten zwart kryt,door

A. V. DER CAIJEL.

"2'. +fy\ — 617. Een brokkelagtig, land, bos en water ge-

zigt, waar in een harte jagt , het hart en hon-

den en beeldjes in het water , met ooft ind,

inkt gewaflen, door D. dalens.

2 '
1 fi

' 61 3, Een wintergezigt met diverze fchaatsryders

en ileeden op het ys^ter zyden,boere huy-

zen , en geboomte, het verfchiet een bergag.

tig landfchap met kerk , toorn en molens ,

fïx en meefterlyk met roet , door J. bly-

iioofd.

y l !? I «"^IQ' Een plafon, verbeeldende de vier getyden van

het jaar, in een bewolkte lugt, dieper in-

waarts , een Phebus , met een harp , op de

wolken , wnarby de zonnev/agen , en vooruit

ligtende Aurora, beneffens nog andere in de

iugt
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No.
lugt zwevende beeldjes , zeer fraay en uit-

voerig met roet gewallen, door J. de wit.

620. Een brokkelagtig landfchap, met huizinge,

bergen , boomen en beeldjes , met roet ge-

wafTen, door A. van everdingen. v/

|52i* Een bergagtig landfchap, met gebouwen,

boomen en watervallen, en beeldjes geftof- c

feerd, fraay en uitvoerig, met zwart kryt en ^s** *

ooft ind. inkt gewaifen, door D. dalens.

-622. Een dito, dito, en met eenige beeldjes eo

beertjes geftoffeerd, mede gelyk de voorgaan-

de, en weerga, door denzelven.

C23. Een gezigt van de markt te Amersfoord , met l<4 ; J : '

eenige huyzen , kerk en tooren , en met diverfc

beeldjes, paarden, kar en eenige kramen ge-

ftoffeerd, fraay en uitvoerig, met ooft ind.

inkt gewaflen , door C. pronk.

£24. Een capitaale tekening , verbeeld een gezigt, —4 O * 10 '•

van de voorburgwal, op de nieuwe kerk, on-

volmaakte toorn, en verder voorby het gene-

raal poft comtoir, rykclyk met beelden, He-

den, paarden en fchuyeen geftoffeerd, zeer uit-

voerig met roet en ooft ind, inkt gewaffen,

door J. DE BEIER.

#25. Een gezigt van de haarlemmer boom tezien, <2^o ' — \

op de haring pakkers toorn , na de nieuwe

Q 5 haar*
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^ haarlemmer fluys,en verder langs den cingelj,

mede uitvoerig met diverfe zeylende en roei-

jende fcheepen en fchuyten geftoffeerd, met
ooft ind. inkt gewafTen , door denzelven.

6 Een gezigt in een ftad, over een water, een

gemetzelde fteene brug met bogen , aan weder

zyden met huyzen en toorn , fix en meefter-

lyk, met zwart kryt, ooft ind. inkt en roet',

door A. WATERLO.

27, Een landfchap, met boere wooning, bergen

en geboomte, en een zittend mannetje, met

een hond , fix en meeftetlyk , met roet en.

ooft ind. inkt en weynig met wit gehoogd,

door A. BLO&MATRT.

628. Een dito landfchap, met boere huyzen, ber-

gen en geboomte, langs eencn weg ziet men

de jonge Tobias, verzeld werdende , door

een Engel en een vooruit lopende hond , met

roet , ooft ind. inkt en met weynig wit ge-

hoogd, door denzelven.

JC29. Een fraay landfchap, met boere huyzing en

twee zittende mannetjes aan den weg , verderf

eenige huyzen kerk en tooren, waarby een

wagen met paarden en beeldjes , fïx en meef-

terlyk, met zwart kryt, roet en ooft ind.

inkt, door J. van gojen.

^30, Een ftil watertje, met viflersfchuytjes en ee-

nige huyzingen aan het water, en dorpgezig-

3^3
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*
je in het verfchiet, zynde een weerga van de

voorgaaade en gelyk'de andere uitvoerig ca

meefterlyk, door denzelven.

631. Een vlak land- en watergezigje , waarin di-

verfe kloeke beeldjes, met manden en korf?

jes, flaande en zittende voor een boere huys,

en viflchuytje aan de wal, met zwart kryt

,

roet en ooft ind. inkt, mede flx en uitvoerig,

door denzelven.

0.32, Een bezonderfraaybergagtigIandfchap,met

hekken , flruyken en beeldjes , met honden

,

met zwart kryt en ooft ind. inkt zeer uitvoe-2A •
~" «-

rig, door P. molyn.

^33. Een dito, dito, met gebouwenen boomen*

mede met beeldjes , en is een weerga van de

voorgaande, en niet minder, door denzelven»

634. Een landfchap , met gebouwen en een drifc

beeften, waaragter een harder, op den voor- fi - JrP *

grond, flx en meefterlyk, met zwart kryt,

ioet en ooft ind. inkt gewaiTen, door T. de

Jongh.

>35. Een dito, zynde een weerga, mede met ge-

bouwen, beeldenen fchaapen, en niet min-

der dan de voorgaande, door denzelven.

£>3£. Een dito, alwaar eenige beelden en paarden V . fff :

voor een herberg ftaan, en een dorpje in 't

ver-
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verfchiet , fix en fraay, mee roet en ooft ind.

inkt gewafTen, door A ter himpel.

637. Een dito , met boere huizen . boomen en

water, alwaar een poftwagen in een pont over

j gebaeld word, fix en uitvoerig met fwart kryt

Lf/j - « ^4 en ooft ind. inkt , door Essaijas van de-

velde.

Een dorpgefigje, verbeeldende, een Winter,

alwaar eenige fchaatferyders en hond op 'c

ys zyn ,en verder een dorpje, in 't verfchiet

,

met fwart kryt , roet en ooft ind. iNkc , door

denzelven.

/ - / o .* - 63°- Een zeer uitvoerig landfehap met gebouwen,

beelden en water, met zwart kryt' ooft ind.

inkt en een weinig met indigo gewafTen , door

J. v. KESSEL.

640. Een fraay arcadifch landfehap met geboom-

te , bergen en eenige huizen , fix met depen

lsó
' -/ getekend door Boudewyns , en met ooft ind.

inkt gewafTen door Verkolje.

541. Een dito dito met colommen en beeldjes, en

is een weerga van de voorgaande, en mede in

allen delen gelyk de eerfte , door den-

zelven.

(,oi- G42. Een ryn gezigt. aan weder zyden 't water

eenig landfehap met gebouwen, boomen en

beeld-

u--

?
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beeldjes , en in 't water diverfe fcheepjes

,

in 't verfchiet de ftad Rhenen , fix en zeer

uitvoerig met ooft ind. inkt gewaflen, door

P. V. LIENDER.

643. Een gezigt op 't huis de Beyl, waarby eeni

ge zwaare boomen, en met beeldjes geftof

feerd, fraay met roet en ooft ind. inkt, door

A. DE HAAN.

644. Een dito op 't huis 't Hoen , waar by nog

eenige huisjes, en de kerk van Voorft in 'c

verfchiet, mede met roet en ooft ind. inkt

gewaflen , en een weinig met rood aard ge-

Hippelt, door denzelven.

645. Twee fluks zynde gezigten in Roomen,mec

de pen en ooft ind. inkt en met roet gewas-

fen , door denzelven.

646. Twee ftuks landfchappen , met beeldjes, en X^ : LO'-

ruiter te paard, fix en kragtigmet zwart kryt

en ooft ind. inkt, door J. C. diets.

*47. Twee dito winter gezigjes , met beeldjes, 5 .' " -

paarden en fleeden op 't ys , uitvoerig met

ooft ind, inkt gewaflen , door aartman.

648. Een Franfche zeehaven , met fchepen en

beeldjes, fix en meefterlyk met roet en car-

myn gewaflen , door osanne.

No. 649.

£\ 1*' -
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& * LO< -^- ^45* ^en weer£a van de voorgaaDde, meede een

zeehaven , met fcheepen , beelden , boomeii

en gebouwen , niet minder als de voorgaan-

de, door denzelven.

y£ • -; — $50. Eenrotsagtigezeeftrand, alwaareenigefche-

pen tegensde klippen vergaan, waarby eeni-

ge beeldjes , die bezig zyn lyf- en goederen

te bergen , alles kragtig met ooft ind. inkt

gewaflen , door L, kakhuizen.

pé> : - 1 —»65i' Twee Iraliaanfche zeehavens', met gebou-

wen , fcheepen en beelden , uitvoerig met

roet en ooft ind. inkt, en gewaflen, door

A. stork.

/ / • - • . -Ö52. Twee rhyngezigten , met fcheepen en beel-

den, terzyden enin't verfchiet, fteeden en

gebergte, met de pen, roet, en ooft indies

inkt, door denzelven.

6 • - * —-$53- Twee Italiaanfchelandfchappen, met beeld-

jes, fteden en ruines aan en op 't gebergte,

fix en meefterlyk met de pen, en met roet en

ooft ind. inkt gewaflen, door B. ereenberg.

ƒ£ « - I —^54- Twee berg- en fleenrotsagtige landfehappen

,

met beelden , fix en meefterlyk, met de pen 9

en met roet en ooft ind; inkt gewaflen , door

F. BRIL.

JZ * Lo\ ^-f55. Twee landfehappen, met gebergte bomen en
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akkers, met de pen, roet en ooft ind. inkt

gewaffen , door den Uil. r
§l6. Een uitmuntend, fixlandfchap, met ruines,

(grotten, en beelden en beeften, met zwart v j£ : 16-

kryt en een weynig, met ooft ind. inkt ge-/

J
waflen , door G. B. wenix.

M57. Een zeer uitvoerig landfchapje, meteenftad

waarby een rivier, verders eenige gebouwen

en boomen , vtrwonderlyk met de pen geteé-

kend in het zwart, door Overlaat.

658. Een gezigt op een grootfeh gebouw , met ƒ ; £";

toorns en piramide , waarby eenig geboomte

en breede voorgrond , met roet en ooft ind.

inkt en gewaffen, door J. wils.

$59 Een weftphaals, boeren dorpgezigje, met een A. *?
'

brokkelagtige fteene grond en geboomte,

zeer fraay en uitvoerig, mét ooft ind. inkt,

door J. RUYSDAAL.

$60. Een landfehap, mét bergen , boomen en boe- 3 '-
•

ren huyzen en eenige beeldjes op het land

,

meefterlyk met de pen , op roet papier, door

A. RUTGERS.

6öi. Twee fluks Iandfchappen , met huyzen , mo- ƒ •
**'•

Ie en geboomte, fix meefterlyk, met de pen

roet en ooft ind. inkt, door Rembrand.

No. C6i;
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662, Een landfchap, met huyzen, bergen, bo-

men eu beeldje, mee een hond, fix met de

pen en roet, door Lynhoven , difcipel van

P. Wouertnan,

U : 10 : —

]

^ 663. Een bergagtig landfchap met gebouwen , bo-

men en water, fraay en uitvoerig met de pen

en roet , door Poul bril.

164. Een dito landfchap met bergen en geboom-

te, beelden en drift beeften, fix en meefter-

lykmetdepen, en roet en gewaflen, door

H. V. NItUWLAND.

•? - - - — 665. Een pragtig binnen vertrek, alwaar eenige

beeld]es aan een gedekte tafel met mufiek in-

ftrumenten bezig zyn , zeer fix en meefter-

lyk met de pen , met ooft ind. inkt op roet

papier en gewaffen, door J. verkolje.

)
p66. Een landfchap met eenige muuren en ge-

boomte, en een houte brug over een beek,

met de pen , roet en ooft ind. inkt en gewas-

fen, door J. lingelbag,

K
66y. Een landfchap met hoog gebergte en boo-

men , waar voor een huis en waterval , met

ooft ind. inkt gewalTen,meefterlyk door den»

zelven.

P» ,. : -668. Een bergagtig landfchap met antique gebou-

V wen, en lage ïteene muuren eu beeldjes, mee
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geboomte, uitvoerig mee ooft ind. inkt ge-

wafTen , door van aken.

>6o. Een landfchapmet een vervallen gebouw, en

hooge vierkante toorn, en eenig geboomte,

en een vrouwtje, aardig en fraay met roet,

door C. POELENBURG.

6jo, Een bergagtig landfehap, en een ftad gelee-

gen aan 't water, waarin eenige fchepen mee /

beeldjes, door J. both , by Genua, mee/

roec.

671. Een dito met eenige huizen en geboomte,
met de pen en roet.

672. Een italiaans landfehap, zynde een gezigtop 3
een ftad, by 'c inkomen van een poort, met
ooft ind. inkt gewafTen, door Jan asselein.

673. Een landfchapmet geboomte, enboere hui» 3
aan 't water, waar over een brug, met de
penen roet, door Jan lievens.

r. -

74. Eenige gefadelde en andere die ter ryfe klaar

gemaakt wordende paarden , en eenige hon-

'N den, met beeldjes, met zwart kryt, door P. ^ , ^
wouerman.

575. Een capitale ordonantie, verbeeldende een
harttejagt , kafteel en landfehap in 't verfchiet,

en op de voorgrond eenige heeren en dames
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r \ te paard , en honden die het hart vangen ; fit

en meefterlyk met rood aard , door Phili?

WOUERMAN.

; Lo - -£6"15 Tweeftukszyndegezigten,'teenevanWas-

fenaar, en 't andere van Voorfchooten , zeer

uitvoerig met beeldjes en paardjes geftoffeerd,

fix en meefterlyk met roet gewaflen , door

/

P. C. LA FARGUE.

hc $P: $*:--

Konflboek I. i £< r„ —

In een Jucbt Leeren Band , met goud op pladt.

Inhoudende extrafraaye Gccouleurde Tee-

keningen , meeft alle door Neederland-

febe Meefters.

No.

ƒ6 i
-

\ .676. Een capitaale ordonnantie, verbeeldende een

lleenen tafel voor een nis, waar op verfchey-

den foorten van bloemen leggen , waar by ee-

nige ruftende en vliegende infeften , zeer

uitvoerig , en fraay met zapverven geteekent

,

door H. HENSTEKI5URG.

2 y .' 5"i —677. Een dito verbeeldende een landfehap, met

verfcheyden gevogelten op talken der hoo-

rnen, op de grond een fteekelvarken , en an-

dere gedierters , zeer natuurlyk en uytvoerig

geteekent, door J. bronkhorst.

J< Lü I^-^g, Een landfehap met verfcheyden Hoenders,

Psau-
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Paauwen , en ander gevoogelte ; delicaat en

fraay geteekent, door denzelven.

679. Een fraay bergagtig landfchap met gebou*

wen en geboomte , ter zyden een waterval , in

het midden een vragtkar en verder floffagie

,

uytvoerig met waterverf, door i\cRicoLA.

b F en dito boomagtig landfchap, in 't midden

een weg, ter zyden een beekje, verder geftof-

feert met een heflikar,ecn fchaapherder met

vee, in 't verfchiet hoog gebergte, in alles

niet minder, met dito behandelt, zynde een

weerga, door denzelven.

<58l. Een landfchapje met tweederley foort van ƒ# ; 5 • —
phai fanten , zeer uytvoerig met zapverven

geceekent, door J. bronkhorst.

682. Een landfchapje met geboomten,ter zyden een / ' lü :
"

Uil watertje, waar in eenige eenden , op de

voorgrond een ryger, natuurlyk geteekent,

door denzelven.

683. Een fraayc vreemde waatervoogel, uytvoe- / - 4* -~

rig geteekent, door .. withoos.

684. Een fteenen tafel met een porcelyn bord, / -f* ./f • *

waar op een tros blaauwe druyven legt , nee*

vens dezelve , groote , en hazelnooten , ver-

ders eenige infe&en ; kragtig en natuurlyk

behandelt, door O. wynen.

R S No* 68|,
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_ 685. Eenfte:nentaafel, waar op verfcheyden vrug-

ten leggen, als perfikken , granaat-appel , blaau-

we pruymen , moerbeziën , bloemen en cap-

pellctjes , zeer uytvoerig behandelt: 3 door

denzelven.

^ - b *-~ ^85. Een dito waar op een pot met verfcheyden

foorten van bloemen, uytvoerig geteekent,

door denzelven.

3 '. 5'. - 68 7 Vier diverfche voogeltjes, op takken van een

oude boom zittende, met zapverven, door

J.
BRONKHORST.

t '
# C . --é88. Een paradys voogel , ongemeen uytvoerig

met dito, door denzelven.

1 : /*:

>8p. Een cierlyke pot, flaande op een lleenen ta-

fel, waarin verfcheyden zoorten van bloe-

men , meefterlyk geteekent , door O. wy-

NEN.

^90. Een ysvoogeltje op een tak, uytvoerig met

zapverven geteekent, door J. bronkhorst.

> '. — 691. Twee fluks vogeltjes op een bladt, een geel-

kopje en een inlandfche patrys , uytvoerig

met dito, door denzelven.

)2. Een tulp ; geele auricula , en een ander

bloempje, zeer uytvoerig met waterverf ge*

fchildert op parkament, door Acricola.

No. (#3,>
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S93. Een anemoon, tros narfifT, en een blaauwe / '^ " & '

dito, met dito, behandelt als de voorige,

zynde een weerga, door denzelven.

694. Een landfchap waar in een vliegende ysvoo* // *~ • "

gel, voogeltjes op een tak zittende; en ver-

fcheyde vliegende infecTen ; uytvoerig met

zap verven , op parkament geteekent, door

Jan van kkssel, of in zyn manier.

Een dito, waar in een fraay voogeltje op een

takje, een vliegende en een ruftende, bener_

vens eenige infeclen, in alles behandelt als

de voorgaande met dito, zynde een weerga,

door denzelven.

696. Eenige by elkander gefchakeerde bloemen,

{uitvoerig met zapverven geteekent , door M. *_ . * >.
C. VAN ROYEN. *

97. Eenige dito, in alles behandelt als de voo-

rige met dito, zynde een weerga, door den-

zelven.

>98. Een boom, op een der takken een goudvink',

hooger een kuyf canary, ongemeen delicaat,

met zapverwen geteekent, door J. withoos.

£99. Een dito, verbeeldende een baartmannctje

en wyfje, uitvoerig met dito, zynde een

weerga , door denzelven.

R 3 No, 700.

/!'-



/?:-:-

Ji : - :

3'- -

|5a CATALOGUS
No.
700 Een fleenen tafel, waar op een pot met ver»

fcheide zoorten van bloemen, uitvoerig mee

zapverven, door O. wynln.

^01. Een dito, fraaye ordinantie met dito, in al.

les als de voorige behandelt, en niet minder

uitvoerig, zynde een weerga, door den-

zelven.

702. Een capitaal fraay voogcltjc , zittende op

een tak van een berkeboom in een landfehap,

zeer natuurlyk en ongemeen 'delicaat met wa-

terverf gefchildert op parkamen t, door A"

GRICOLA.

53. Een dito, zittende op een tak van een Den*

neboom,grectig op een vliegend infettaafen*

de, niet minder uitvoerig als de voorige met

dito, zynde een weerga, door denzelven.

^04 Een takje met 'roode bloezem , op dezelve

eenige infeclen , uitvoerig met dito op par^

karnent, door denzelven.

705. Eenige byzondere zoorten van anemonis, op

een bladt, fraay met zapverven geteekent,

door HEROLT.

fotf. Een bonte fpecht en een ander voogeltjeop

een kluyt , natuurlyk met zapverven, door

]., i\« prost.

.Nq. 70?.
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oj. Een fraaye voogel op een heuveltje, mee/ *>
'

dito geteek^nt, door denzelven.

3-- >*•-

f08. Een bouquet van ecnige bloemen met een

paars coulcurd lint geftrikt, met dito getee-

kenc, door A. withoos.

f09. Een dito met dito, in alles als de voorige

behandelt , zynde een weerga , door den-

zelven.

710- Een ruftend colibrietje, op een takje, uitvoe-

rig met fapverwen geteekent, door J. bronk- X • — •
—

HORST.

'ii. Een fraay vogeltje, met een rood bekje, zit-

tende op een tak, met dito, door denzelven.

C2.

Een paroquitje, op een tak, uitvoerig met di-

to op parkament , door J. merkens. -4. ' ^ & '

3. Een vreemd vogeltje, op een takje, uitvoe-

rig met dito, dOOr J. BRONKHORST.

14. Een takje met jasmyn bloemen, capellen en

andere inzetten, ongemeen uitvoerig met di- ^ / 5 1

to, op parkament, door denzelven.

*7I5. Een dito, met bloemen en diverfe inzetten,

in alles, als de voorgaande behandelt, mee

dito, door denzelven.

716. Een takje waar op twee vogeltjes, uitvoerig

met dito, door A. schouman.

R 4 No. 717.

/:-*-
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717. Een loopcnde patrys , zeer delicaat hehan*

( dek mee dito, P. holstyn.

\qi$. Een dito fpaanfche, in alles als de voorige be-

handelt, zynde een weerga , door denzelven.

>, r - 719. Twee fluks bouquetten , met verfcheyden

bloemen, uitvoerig met dito geteekent, door

O. WYN£N.

'20. Een jong bruynagtig kuyken, uitvoerig met

dito behandelt, door P. holstyn.

t _ • _. /721. Een bont gevlakte dito, niet minder als de

voorige, zynde een weerga, doordenzelven.

f22- Een bruynagtig kuyken, uitvoerig met dito,

door denzelven,

f
• —

l
—— 723 Eenquartel,ukvoerigmctdito,doordenzelve«

724 Een porcelyne pot, op een voetfluk, met

( verfcheyden bloemen geftoffeert , fix met

f ' 14) ' —— / met faPverven geteekent, door G. P. veu-

ƒ
BRUGGtN.

725. Een ril vogel, op een tak, uitvoerig met di-

to, door P. HOLSTYN.

726. Een ooflindifche mos, ofpadde byter, uit-

1 '
l/t) '~ ~ 2 voerig met dito , door denzelven.

^57. Een vreemd blauwagtig paars vogeltje,

delicaat behandelt, met dito, P. withoos, t

No. 72 g.
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No.
729. Een baftert nachtegaal, op een takje, uitvoe

( rig met dito, door P. v. loo.

L730. Eenige bloemen en vrugten , niet minderals

de voorige met dito geteekent, zynde een

weerga, door denzel ven.

731. Een landfehap met geboomte, rondom een

ftii watertje, waar by twee hengelaars, op de

voorgrond twee ruftende eendjes, in het ver-

fchiet een dorp gezigt, met waterverven, door

denzelvcn.

2 ' - •
-

\<i Een dito , met verfcheyden land- en watervo-

gels , hoog riet , en verder eenige boere wonin-

gen aan de ri vier,met dito, door J. bronkhorst.

733 Twee fraaye vogels, in een landfehap, in J
het verfehiet een adelyk kafteel en andere

wooningen , uitvoerig met waterverven ge-

fchildert, door W. van rojen.

p>\

l

Een tak met oranje bloezem, waar op eeni-

ge inzeóten, zeer uitvoerig met dito, door

Agricola. fv : - :

735. Een dito, met appel bloezem, met dito, in

alles als de voorige behandelt, zynde een

weerga , door den zeiven.

736. Een kalkoenfe haan, zeer uitvoerigmetfap-

verven geteekent, door P. holstyn.

R 5 fy>i 737.
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C ^a~3&l* Een dito nen > met m,
"

n^er a*s de voorige,

o ' ~ l~ met dito, zynde een weerga, doordenzelven.

?38. Een vreemd eentje, uitvoerig mee dito ge-

teekent , door denzelven.

39 Een luft taaling, met dito, zynde weerga,

door denzelven.

740. Een pioen bloem, en een tak met roode roo-

fen , op een der blaaderen een capelletje,

Q , . , S zeer uitvoerig op parkament met waterverf,

door ....

^41. Een nis, waar in geplaatit een mantje met

bloemen, met zapverven geteekent , door

C, ROEPEL,

/ * . i£ • _74i. Een dito, waar in een porceleine fchootel

met verfcheiden vrugten , behandelt als de

voorige, zynde een weerga, door denzelven»

,743. Een duyn petter, uitvoerig met dito, door

holstyn.2
i

p'

I344. EEen kneutertjeop een takje , met dito, zynde

een weerga, door denzelven.

545. Een flaande voogel , uitvoerig met dito , door

4 P. withoos.

i^4<S. Een geelagtige dito , zynde een weerga

,

door denzelven*

No. 747,
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No.
747. Een (teel met bloamen en blaaden, uitvoe»

l rig mee dito, door A. withoos.

*-748. Fen dito met dito en knopjes, zynde een

weerga, door denzelven.

749. Een mannetjes huys mos, uitvoerig met dito,

door P HOLSTYN. £ '. '" -

«-50. Een zwart bont voogeltje, op een ftam van

een boom, met dito, door denzelven.

'51 Een poel fnip , uitvoerig met dito, door J.

EROniCHORST. j2 • " •

'52. Een cluet, in alles behandelt als de voorige,

door denzelven.

753. Een tak met enkelde franfche zonnebloemen

en bladen , uitvoerig met zapverven , door ^ *^ £ •

P. WITHOOS.

?54. Een dito met leeuwenbekken , zynde een

weerga, door denzelven.

J55. Een topper of duyker op een heuveltje, uit-

voerig met dito, door P. HOLSTYN.

I.

JL
'-'

.56. 3en zwemmende dito, zynde een weerga,

door denzelven,

757. Een kemphaantje, uitvoerig met dito, door

P. WITHOOS.

^JSo.758.
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No.
7j8. Een ftaand voogeltje, met dito, zyndc een

weerga, door denzelven.

750. Een takje met roofen en knoppen, fraaymec

) dito, door A. withoos.

>o. Een plantgewas met eenige bloemen enblaa*

den, uitvoerig met zapverven geteekent, op

parkament, door M, S. mlrian.

j6u Twee voogeltjes op een tak , uitvoerig met

f
,
C» .J

dito, doorj. H. VAN LOON.

>2. Twee dito, in alles behandelt als de vorige,

met dito,zynde een weerga, door denzelven.

Lfl ' J^3' ^en ^raaye tu^P> uitvoerig met dito.

Twee fluks tuberofen en een indiaanfche plant

met vrugten, uitvoerig met dito, door M. S.

MERIAN.

J7Ö3.

V4.

]6S' Twee fluks fraaye voogels, uitvoerig meC

dito, door P. withoos,

7<S6. Een fraaye geel couleurde voogel, met dito,

door P. HOLSTYN.

767. Een dito, wit met blaauw couleurde vlerken»

met dito, door denzelven.

j .10 _'—^68, Twee fluks, een takje geele roofen, en een

dito met blaauw paarfe bloemen ; met kapel-

letjes, met dito,

No. 7^
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709. 2ps. Een bruynefpecht op een takje , uitvoe-

rig met dito, en een ander geel couleurd \ f t «-•

voogeltje, door P, holstyn.

770. Een fraay couleurd voogeltje, op een tak,

door denzelven.

71. Een dito met dito, door denzelven.

772. Een fteenen n^, waar in geplaatfl een cierlyke b ' lD - •

pot met verfcheiden foorten van bloemen, uit-

voerig met dito, door O. WYNEN.

,773. Drie fluks,! twee couleurde vogeltjes, en een

loopende paauw , met ooft ind. inkt getee- S f _ • _
kent, als van Hondekoeter.

W774. Twee fluks diverfché bloemen , op parka-

ment , met zapverven , van de baron van Ko-
ningsveld , en twee andere dito. *£ £.'», tt- /~* 5 O / J

Konftboek K./o :i o:-

ln een rood Jugtleeren band, met Goud op plat, inl

houdende Capitaale Teekeningen , Landfchappen ,

ftille en woelende Waters , beneevens eenige

ftudien , alk door Neerderlandfcbe meefters.

No.

775. Een italiaanfche zeehaven, ter regter zyde

aan flraud , ziet men fcheeps volk beezig de

pot te kooken, by een opgeflagen tent; ter

ande-
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j^\ andere zyde eenig volk op een vlot, beezig

een vaartuig te rynigen , in het verfchiet een

kafteel,en verfcheyden fcheepen , meefterlyk

yO~V l
" '• */ met ooft ind. inkt geteekent , doorJ lingll-

EACH.

*-^6 Een dito, verbeeldende op de voorgrond

een muylezel die met pakken gelaaden word

,

neevens dezelve een ander, waaropeen i; an

zit , als wyzende naar welken weg te gaan,

verder rysvalies kift en baaien, eengaly, en

andere beelden , in alles behandelt, als de

voorige, met dito, zyndeeen weerga, door

denzelven.

777. Een duyna'gtig zeeftrand , alwaar een fchip

vergaat, verfcheydé manfehap zyn beezigde

goederen te redden, ter linke zydeop'tduyn,

zit een teekenaar, verder eenige zylende vaar-

•
} tuigen , uitvoerig mee ooft ind. inkt getee-

kent , door L. BAKHUYSEN.

f78. Een woelend watertje , met verfcheyden zy-

lende fcheepen, op de voorgrond, cenvifTers

vaartuyg, die eenige goedere loft, aan een

ileenagtig hooft , waar langs eenige ryzigers

gaan , niet minder als de voorgaande , met dito,

zynde een weerga, door denzelven.

77P* Een capitaal woelend water, met verfchey-

den zylende fcheepen , ter linker zyde een

fraay
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fraay jagt, met volle zylen, in het midden

een vifiers fchuyt, met drie beeldjes, ver-

der in het verfchiet, een hoofd van paalwerk,

waar by 'eenige vaartuygen, alles zeer uitvoe-^ ^^)
rig met ooft ind. inkt geteekent, door EÉh-V^

RIETSCHOOF.

780. Een dito flil water , met verfcheyden dry-

vende vaartuygen , op den voorgrond , eenige

vifiers, by hun fcheepjes, by dezelve een

vragc fchip, die beezig zyn ie boomen, in 'c

verfchiet een oorlog fchip , en verder een dorp

gezigt, in alles als de voorige behandelt, met

dito , zynde een weerga, door denzelven.

781. Een woelend zeetje, op den voorgrond een X b
perzoon op een heuveltje, een teeken gee-

vende aan een vifiers pink, die op ftrand ge-

voerd word , verder eenige zylende en ande-

re vaartuygen, zeer uirvoerig metroetgetee-

kent, door L. eakhuysen.

lb:~

•)
782. Een woelend zeetje, met verfcheyden zylen-

de en andere vaartuygen , in het verfchiet v

ter zyden, een veftmuur, uitvoerig met ooft

ind. inkt geteekent , door denzelven.

783. Een flil water met verfcheyden vaartuygen, J/^
op de linke zyde een floep, met eenigfeheep*
volk en vaaten, uitvoerig met dito geteekent,

door R ZEEMAN,

No. 784,
1
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784. Een Uil water ,

geftoffeert mee verfcheyderj

/ fcheepen , op den voorgrond , een viflerin zyn

\ vaartuyg beezig zyn net op te haaien, verder

14) ' ~ l duynagrig ftrand, uitvoerig met dito, door

J
W. V. DE VELDE.

785. Een dito , met verfcheide zeylende vaartuy-

gen , fiks met de pen en met ooft ind. inkt,

door denzelven.

786* Een ftil watertje, met zeylende en vooran-

L ker leggende fcheepen, zeer uitvoerig met

•^ * • ~ " ' ~ J ooft ind. inkt geteekent, door w. vitrikga.

1^8?. Een dito, met dito, op den voorgrond ee-

nige viffers met een fchuytje , beefig hun

korven te reynigen , in 't verfchiet een dorp-

gefigt, uitvoerig met dito, zynde een weer-

ga, door denzelven.

£ , _ . 788. Twee ftuks woelende waters ,
geftoffeert

met verfcheyden vaartuygen , en ftrand gefigt

,

uitvoerig met de pen en ooft ind. inkt getee-

kent , door denzelven.

^489. Een kabbelende zee , in het midden een

JJ l Ml'
Zeylend en een voor anker leggend oorlog-

schip, beneevens eenige roey vaartuygen,

in 't verfchiet een zeehaaven en hoog geberg-

ten, uitvoerig met de pen en met dito, door

A. STORGK.

No. 790,
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7<;o. Een woelend water, met verfcheiden zcylen- * 3

de en andere vaartaygen geftoffeert, verder

een dorpgefigt, uitvoerig met ooft ind. inkt

geteekent, door A, silo.

791. Een bcrgagtig landfchap , met verfcheyden /4
geboomte en verdere ftoffagie , riks met zwart

kryt en ooft ind. inkt geteekent, door A. v.

DE VELDE.

fl'r

792. Een landfchap , met verfcheiden ftaand- en

l leggend vee, fix met zwart kryt geteekent,

J door P. Potter.

^793. Een dito* met dito, waar in een boer een

koe melkt, in alles als de voorige behandelt,

door denzelven, zynde een weerga.

794. Een graazende hamel, ftaande op een heu- J *\ ' *

velrje, verder een dorpgezigt, fix met zwart

kryt en roet geteekent, door J. v. der does.

795- Ken hofgezigt, geftoffeert met gebouwen, JZ I 16 "-

beelden, geboomten en ander bywerk, uit-

voerig met de pen en roet gewaiTeii , door

. . . MOUCHERON.

795. Fen Noords- berg- en klipagtig ftrandzigt, % :
l * ' —

geftoffeerd met eenige gebouwen , beelden

en geboomte , fix met roet geteekent, door

A. V. EVfRDINGEN.

S No. 797.
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797. Een bergagtig landfchap, met geboomten 5

leggende aan een riviertje, met verdere ftof-

fagie, met roet gctcckent, door denzelven

,

/ l - 1 —- i op blaauw papier.

S98. Een dorpgezigt, langs een rivier, met ver-

fchciden beeldjes en gebouwen geftoffeerd ,

met ooft ind. inkt geteekent, door . . van

noorden*

2 ' * * -^ 790, Het kafteel Sterkenburg , van agteren te

zien, met dito, door A. de haak.

Joo. Eenzeeflrand,metverfcheiden vilTchers-en

andere vaartuigen , op den voorgrond met ee-

nige beeldjes geftoffeert, fix met dito, door

A. STORK.

tol. Een ftil water, met fcheepen; op de voor-

grond een floep met roeyers , uitvoerig met

dito, door denzelven.

802. Een woelend watertje, met eenige zeilende

v _ ( en ftil leggende fcheepen, uitvoerig met ooft

J • 5 \
--

—

J ind. inkt geteekent, door W. vitringa.

^03. Een ftil water, met eenige dito, opde voor-

grond een roeyfchuytje, met drie beeldjes,

in alles als de voorige behandelt, zynde een

weerga, door den zelven e

Jl ; /3 ; -—. 804. Een landfchap, met geboomten , ter zyden

een rivier, geftoffeert met eenige reizigers,

ver-

A
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No.
verder gebouwen en gebergte, uitvoerig mee

de ren en ooft ind. inkt geteekent, door P.

JiRIL.

805. Een bofchgezigt , met zwaar geboomten

,

in 't midden een ruftende landman, met eenige

ichaapen , alles ongemeen uitvoerig , met de

pen, ooft ind. inkt en roet geteekent, door

J. de BOSCH. ^
5o6\ Fen dito, in alles niet minder .behandelt als

de voorige , met dito , zynde een weerga,

door den zelven.

807. Fen gezigt aan den weg, naar Heemfteé, met X ' •

ooft ind. inkt geteekent, door H spilman.

808. Fen boomagtig landfehap, op den voorgrond ft> ' -

twee heeren te paard, by dezelve een jaager

met honden, uitvoerig met de pen en ooft,

ind inkt geteekent, door D. maas.

809. Fen gezigt te Montfoort , uitvoerig mee -£ - ' ^

roet geteekent, door J radfmaaker.
-4—

Sio. Eenige boeren wooningen , aan een water, ff 'A b

waar over een pont vaart , met beelden ert

paarden ; op den voorgrond een ruftende reizi-

ger, en een voerman, met paart en kar, fix:

met de pen en ooft ind. inkt geteekent , door

O BODDING.

S 2 No. 811.
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, £ * __ 8u. Een woelend Water , met zeilende vaartui-

gen, met roet en ooit inkt geteekent , door

P. COOPS.

, __ ._ 812. F en gezigt door 't duyn, naar het dorp Sant-

voort, geftoffeert met karren en vifTchers,

fix met de pen en ooft ind. inkt gewaden

,

door R. rogman.

\ tS 1 —813. Twee ftuks ftillq waters , met fcheepen en

andere vaartuigen , met zwart kryt en ooft

ind. inkt geteekent, door S. de vlieger.

* Ijö * ~ ^ I^' ^en^ en een woe ^CD(^ dito
,
met verfchei-

den fcheepen en dorpgczigten , met roet ge-

teekent, door . v. NOORLE.

'.il —— 815. Een tafel, waar op een pot met bloemen,

een lamsbout , nevens dezelve een wynkan ,

geldbeurs , en ander bywerk , in 't verfchiet

Chriftus by Martha, ongemeen uitvoerig met

de pen en roet geteekend , door J. de geyn.

>i f: '8io\ Twee dorpgczigten, met beeldjes, woonin-

gen, geboomte en verder ftoffagie, met ooft

ind. inkt en roet geteekent, door J. cats.

Een ftil water, met dryvende- en voor an-

Tccr leggende vaartuigen, zeer uitvoerig met

't 'm
~ 1 """""*< ooft ind. inkt geteekent, door C. de grient*
f

•x 00

vai8. eEen dito, niet minder fraay geordineert, in

al-



&3 Een woelende zee, met verfcheyden zylen-

de fcheepen , uitvoerig met ooft ind. inktge-

teekent , door denzelven.

524. Een ftil water, meteenige dryvende vaartuy-

gen, in alles behandeld, als de voorgaande,

met dito, door denzelven»

S 3 No. 825.

!)
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ïlo,

alles behandelt als de voorgaande, met dito,

zynde een weerga , door denzelven.

819 Eencapitaalebatailjeopzeetuflchenverfchei-

(den oorlogfcheepen , eenige reets gezonken

,

welkers volk door floepen gered worden, uit*

\voerig niet roet geteekent, door H kobf.l.

20. Een woelend water, met eenige fcheepen,

op den voorgrond een viiïbrs pink, die afvaart,

verder eecige vaartuygen en dorp gezigt, uit-

voerig mee roet geteekent , door denzelven.

S21 Een kabbelent zee gezigt, met zyler.de vaar-

tuygen , ter linke zyde een hoofd en vuur- ja , _
baak, veftmuur en ftad gezigt, neevens de-

zelve eenige leggende fcheepen , zeer uit-

voerig met roet geteekent, door J. rood.

I22. Een dito met een zylend oorlogfchip; ter

regte zyde een hoofd, waar by een vifTers

vaartuyg, verder een dyk en ftad gezigt en

verder ftcffagie, uitvoerig met dito, zynde

een weerga, door denzelven.

// : z *
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825 Een ftil zcetie, met dito, vaartuygcn en

floepen, in het verfchieteen ftii ieggent oor-

logfchip; met ooft ind. inkt geteekeni, door

J.
crcENWood. naar/^' v. de Velde.

$2$. Een landzigt , by 's Hagc , ter regte zydc

een molen ter linke zyde, een zylend vaar-

tuvg, verder geftoffeerd met verfcheyden

beeldjes, met de pen, ooft ind. inkt en roet

geteekent, door J. F. la farcue.

, Een bergagtig landfehap , met geboomten , fix

met de pen en roet geteekent , door esseli.ns.

. Een landfehap, met geboomten, en beeldjes

geftoffeerd , met de riet pen en roet , op ooft

ind. papier, door denzelvcn»

. Gezigt van het dorp fchellingwoud, met de

pen en ooft ind. inkt geteekent, dooryri x-

LINGWERF.

$30, Een bergagtig landfehap , met een vervallen

kafteelcn geboomten, op den voorgrond een

ruftend landmand en vrouw, met fchaapen ,

met zwart kryt en ooft ind. inkt geteekent,

door de kue.

331. Een heuvelagtige weg, naar een dorp gezigt,

met geboomten, op den voorgrond eenigerus"1

tende landlieden, uitvoerig met zwart kryt,

ooft ind. inkten potlood, geteekent, door

51. ^eyei^ No, 83a.
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No.
S32 Een dito bevallige ordioantie, in alles be-

handeld als de voorgaande, met dito, door

denzelven.

833. Twee flukslandfchapjes, met geboomten, en i o ' —
geftofFeerd, met ryzende en ruftende landluy-v/

den,met zwart kryt en ooft ind. inkt geteekent

,

door J. C dietz.

834. Twee dito, dito, verbeeldende een dorp JL '. *>

weg met geboomten ; en beeldjes geftoffeert,

uitvoerig met zwart kryt en ooft ind. inkt ge-

teekent op parkament , door . des friekes.

835. Een dito dito, verbeeldende, een dorp ge- 3 - l&
zigt, en een veftmuur, waar by palifTadenen

tenten, verder met verfcheyden beeldjes ge-

ftoffeert , fix met de pen en ooft ind. inkt ge-

teekent , door J. clotz.

836 Twee dito , verbeeldende een weg met ge- J2~ \ —
boomte enboere wooninge, met verfcheyden

beeldjes geftoffeerd, verder een dorp, uit-

voerig met zwart kryt
, potlood , en lugtig met

ooft ind, inkt, door L. overbeek.

837. Eenftaand gezadeld paart, in eenlandfchap,

J zeer uitvoerig, met ooft ind. inkt geteekent, C\ M>
"1 door P. VERBEEK.

H^8. Een dito in eenlandfchap, terzydeneen heer

die het zelve by den toom houd , in alles

behandeld als de voorige, door denzelven.
S 4 No, 839
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^£^9. Een put , waar aan een paart drinkt, verder

een heer te paart, mee dito betiandeld, door

dcnzelven.

840. Twee fluks land en dorp gezigten, met beeld-

jes en beeften, en verdere ftoffagie, met de

pen, en ooft ind. inkt, en roet geteekent,L H.
^a, - " 1 -i

>4I. Een dorp gezigt aan een watertje, met vaar-

tuygen en beeldjes, fix met de pen en ooft

ind. inkt , door C. v. wilringa.

J842 Twee fchaapen hoofden , natuurlyk en fix

i/
w
r . *~ 4 met de pen, en ooft ind inkt, door J. B.hüet»

^643. Twee dito, niet minder als voorgaande mee

dito, zynde een weerga , door denzelven.

I/ti l £ 1 *»%\\> Twee landzigten met paarden, meefterlyk,

met zwart kryt geteekent , door D. Stoop.

3: y>

845, Een landfehap, met boere wooningen en ge-

/ boomte , met beeldjes geftoffeert , met ooft

*"~ 7 ind. inkt geteekend, door P. C lafargue,

^-846. Twee ftuks fchaapen hoofden, met ooft ind.

inkt geteekent, door J. v. r>. müer.

,#47. Een ftudic van drie eetende paarden, byecn

O , 1 t t 4 hefTe kar, meefterlyk met dito, door P. v.

KLOMMEN.

8. Een ftaancj gezadeld paart, neevens dezelve

een
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No.
een ruyter , in alles behandeld als de voori-

ge, door denzelven.

849 Een leggende os, mee dito, door denzelven.
J>
* -

850 Een ftudie, verbeeldende een man te paart,mec

< vragt belaaden, met dito, door denzelven. V * ^ \

I-851. Een dito vrouwtje te paart, met dito, door

denzelven.

8j 2 . Een belaaden muylezel , met dito, door denzel-

( ven.

L853. Een gezadeld paart, met dito, door denzel-

ven.

^ ; 10

854. Twee fluks opeen blad , een flaand paart , en

een leggend bokje , nitvoerig met ooft ind. •

, inkt, door P- vlrbeek. ^\ « l

^-855, Twee dito , een trompetter te paart en een

paart dat graaft, met zwart kryt geteekend,

door BAMBOOTZ.

ïj<5. Twee dito met paarden, met zwart kryt en

ooft ind. inkt, 2 O ; {6

J57. Een landfchap, met leggend en ftaand vee,

uitvoerig met ooft ind. inkt geteekent.

ty9
/ >

S 5 Konft.
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Konftboek lJ$'-S:~

'\ In een Maroquine band , inhoudende Studiën , Laiuu

fcbappen, en Vogeltjes, alkmet kleuren

geteekend,

No.

y2, ; - \ -*J8. Een ordinantie , voor een kameriïuk, met
eenige kindertjes , met waterverven gctee-

kend , door J. de wit.

r
Zj9- Een boertje, zittende op een ftoel, met zyn

handen faamen gevouwen , konftig met wa-

X l fi 'Z terverven geteekend, door A. v. osïade.

Jo Twee op een blad gehegt, verbeeldende het

• ecne een zingend boertje, halverlyfte zien,

en 't andere een mans hooftje , geteekend in

de manier als de voorgaande, doordenzelven.

,S6l. Een mannetje, zittende op een bank, fix

met de pen,enlugtig met waterverven getee^

kend, doordenzelven.

\6i. Een leggend- of zittend jongetje , getekend

in de manier als de voorgaande, door C« du-

sart.

863. Een oude vrouw, waarby twee kinderen,

f fchynende tegens haar te fpreeken , met de

pen , en fraay met waterverven geteekend,

.door Juffrouw C. chalon.
No. 8ö£.
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864. Een vrouwtje, fchynende te wandelen met >/p 2. ' lü.

een kindje aan de hand, niec minder fraay dan,

de voorgaande, door dezelve.

%6$ Een wandelend oud mannetje, met een kruk

in zyn hand, en in de andere hand een mant-

je, zynde niet minder konfligdan de vorige,

door dezelve.

l£ : l

f66. Een dito oude vrouw, dragende een mantje

aan den arm , zynde een weerga , en niet min-

der dan de voorgaande, door dezelve.

8(57. Een binneplaatsje, by eenige boere huyzen, /& l&
beneevens een wyngaard , en een put , flx

met de pen geteekend , en lugtig gekleurd,

door A. v. OSTADE.

868. Twee fluks geftoffeerde bergagtige land- / *
""*""

fchappen , uitvoerig met waterverven getee-

kend, door J. H. muntz.

869. Twee andere dito, op een blad gehegt , ge-

tekend in de manier als de voorgaande, door

denzelven.

i

87c Een ander dito, geteekend in de manier als

de voorgaande, door denzelven.

871. Een dito, dito, geteekend als de voorgaan-

de, door denzelven.

f: $

?: $

872. Twee fluks geftoffeerde landfchappen, met V
bees

/.
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•beeflcn , met waterverven geteekend , door

p J. JANSON.

^ ' % '-- S73 74. Twee fluks, zynde het eene een gezigt

van 't dorp Warnsfeld, buyten Zutphen, en

't andere de kerk Schalkwyk, buiten Utregt,

beyde uitvoerig met waterverven geteekend,

dOOr J DE BEY£R.

5 '• 2 l
"• 275. Twee fluks, zynde het eene't huis Rooder-

lo, en 't andere 't huis Hunteren ,
getekend

in de manier als de voorgaande, door den-

zclven.

,876. Een gezigt te Emmerik, langs den Rhyn te

^ zien, getekend in de manier als de voorgaan-

>4 ' " * 1 ^e » door denzelven.

^677. Een heuvela^tig gefloffeerd landfchap, lug-

tig met de pen en een weinig gekleurd , door

VINKEBOOM.

2 \ -
\ %1 8. Een arkadifch gefloffeerd landfchap, fix met

de pen en met waterverven geteekend , door

de oude liekder.

879. Eenander dito, geteekend inde manier als

X • I-D *

"v de voorgaande, door denzelven.%lP-^ de

*88o. EEen ander dito , geteekend in de manier als

de voorgaande, door denzelven.

i W 41 -88 1. Een gezigt, langs een weg, met hoog ge-

boom-
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No.
boomte, voorby een boeren huis, met zware

kryc, en een weinig gekleurd, door J. den uyl. ^
882. Een fraay geftoffeerd landfchap , uitvoerig i fa L C. _

i met waterverven gefchildert, door A. rade-^
'

/ MAK LR.

883. Een ander dito, geftoffeerd met de fabel daar

Apollo, Marfias vilt, geteekent in de manier

als de voorgaande, door denzelven.

884 Een fraay geftoffeerd hofgezigt, geteekent 5 •*/ J ' *•

als de voorgemelde, door denzelven.

885. Twee ftuks, zynde het eene een gezigt van 4"» //> : —
Akerfloot, en het anderen het dorp Uytgeeft,

byde met ooft ind. inkt en een weynig mee
roet gewaffen , door H. spilman.

88(5. Twee ftuks, zynde potten met verfcheyden ? - l P l -

bloemen , ftaande op een tafel uitvoerig met
waterverven geteekent, door O. wynen.

887. Een land en water gezigtje , met waterver-

/ ven geteekend , door H. spilman. f*- / \

V833. Twee dito , op een blad gelegt , zynde ge-

zigten buytcn Haarlem
, geteekent als de voor-

gaande, door denzelven.

889. Een winter gezigt langens een Buyten Cin-

gel, van een ftad, natuurlykgeteekent,door

de oude rutcers.

Nïvjpo.
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Een geftoffeerd landfchaptje, Iugtig met wa-

terverven geteekent, door P. C. la farcle.

891. Twee geftoffeerde landfc happen, Iugtig met

zwart kryt en een weynig gekleurd, door de
rue.

Twee dito, op een blad gehegt, met water-

verven geteekent.

Twee dito, zynde boertjes, in een landfchap,

met waterverven geteekent, door P. C. la

FARGUE.

Twee dito, zynde het eene een haagfedienft

meyd , en het andere een fchevelingze vis

vrouw , geteekent als de voorgaande , door

denzelven.

5. Twee dito, het eene een Noordhollans meis-

je, en het andere een dito knegje, geteekent,

als de voorgaande , door denzelven.

.8^6. Twee dito, zynde winter gezigtjcs,ryk ge-

ftoffeerd en natüurlyk, met waterverven, ge-

teekent, door Aartman.
r

897. Twee dito, met capellen, uitvoerig met wa-

terverven , gefchilderr.

898. 99. Twee dito, zynde het eene een Colo-

briet, en het andere een Steenvaik, uitvoe-

rig met waterverven geteekend , door K. <B.

VOET.
ito 900»
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Een vreemde vogel , zitten op een flam van r j2 ' ' '

een boom , geteekend in de manier als de voor-^

gaande, door dcnzelven.

901. 2 Twee fluks, zynde het eenc een haan, tf

en het andere een hen , ftaande yder op een

veltje, geteekent, met waterverven ,doorP.

holstyn.

t _

{

/

/•

903, Eenhoutfnip, ftaande in een landfehap, met

waterverven gefchilderd , door P. withoos.

904 Een ordinantie van drie vogels, mee water-

verven gefchildert, door denzelven.

90j\ Eenzeemeew, zittende op een paal,geteckenc

in de manier, als de voorgaande, door den-

zelven.

906. Een vogel , zittende op een tak van een

boom ,
geteekend in de manier als de voor-

gaande, door denzelven.

907. Een ryger , ftaande op een land tje, geteekent

als de voorgaande, door denzelven.

9^8. Een zmemmende vogel , geteekent als de

voorgaande, door denzelven.

909. 10. Twee dito vogels , geteekent als de

voorgaande , door denzelven. ^
911. 12. Twee dito, zynde twee differente haanen,

jeteekent, als de voorgaande, door denzel-

ven.

No. 913.

I*
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No.
913.! Een vogel, zittende op een tak, geteekent

als de voorgaaDde, door denzelven

VJ>I4. Een ander dito, geteekent als de voorgaan-

de, door denzelven.

015. Een ander dito, geteekend als de voorgaan-

2, ' 1 ö ' -S ^e * ^oor denzelven.

V^iÖ Twee differente voge!s,getekent als denzel ve.

917. Twee dito vogels, als cie voorgaande getee-

kent, door denzelven.

/*.
% \ 918. Twee vogels, zittende op een tak van een

hoorn , als de voorgaande geteekent , door

denzelven.

)I9 20. Twee differente dito, geteekent als de

voorgaande, door bronkhorst-

921. Twee dito, op een blad gehegt, als de voor-

gaande geteekend, door denzelven.

4' *{
V922. 23. Twee dito, zynde heteene een rietmos,

en het anderen een hop, geteekent als de

voorgaande , door denzelven.

3 1 5 I —924. Twee dito, op een blad gehegt, zynde zwem-

mende eentjes, geteekend als de voorgaande,

door denzelven.

925. Twee dito, zynde het eene een putter, en

/ het andere het druyloortje, geteekent als de

( voorgemelde , door P, withoos,
X^ __No. 925.



J
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, £v-926. 27. Twee dito, zynde het eene een vreemde^/*

gans, ende andere een eend, geteekend als

de voorgaande, door denzelven.

928. 29 Twee dito, zynde twee fraaye vogels , CL • " • ?

geteekend als de voorgaande , door bronk*

horst.

>3o Een vreemde vogel , geteekend als de voor-

gaande, door denzelven. y .
f V-

)ji. Twee dito vogels, geteekend als de voor-

gaande, door P. withoos.

932. Twee dito, zynde het eene een mos, en het Z ' " •

andere een boomkruyper, fraay met water-

verven geteekend , door . • . •

033. Twee dito, zynde het eene een gans* en 't

andere een vreemd vogeltje, geteekend , als f » —
\

de voorgaande, door wontyn.

j?34- 35 Vier differente vogeltjes, met waterver-

ven gefchilderd , door P. withoos.

936. Twee fluks vogeltjes, geteekend als de voor- a

y gaande , door denzelven. 1 '

L937- 3^- Twee dito,zynde het eene een ysvogeltje,

en het andere een mosje, geteekend, door

G. v. veen. en een door een ander.

939. 40. Vier dito, waaronder twee ordinantien, "2. \ ~~

kragtig met waterverven gefchiiderd,Dv.cATS«
T No. 94JF.
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r w . No.
1

/ » h \ ^ 94 1 » Twee fluks, zynde auriculaas , met water-

verven geteekend, door H. v. d. my.

2 ' j ; -* 942. 43 Vier dito, zynde twee bloemen, en twee

/ ordinantien met vogels, met waterverven ge •

V Konftboek M.*£ : /*": —
I/iee» Paryfe land, met Gouds Stempels, waar

in geplaatft zyn veele fraaye Land- en Water-

gezigten, alle deor Ntderlandfcbe Meefters.

~*
No.

# v^j . _ . ^ -S44 Dit fraaye Arcadiefch landfehap , is op den

voorgrond ter 1 egte zyde geftofteerd , met een

ruftende Jofeph en Maria , en een vrouw

ïtaande op een fleenen drempel , fchynecde

te fpreeken tegens het kinrje jefus, den klei-

nen Johannes is gezeten op den grond, f'pee-

lendemet het lammetje, verder in 't midden

een fpringende fontyn, ter linke zyde ziet

men een vervallen colom, en in hetverfehiet

eenflad, met antique gebouwen, deeze te-

kening ryk van ordinantie, en fraay van ligt

en donker, is uitvoerig met oofl ind. inkt en

roet gewaflen , door J. v. huysum.

til — :
-

—

$45. Een hofgezigt, met fhndbeelden, vaazen en

een gebouw, zynde verder ryk geftoffeerd

,

met verfcheiden beeltjes, een aangenaam ver-

fchiet.
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fchiet, ziet men ter regte zyde, over een

vyver , met een waterval; met de pen en

geele ooft ind* inkt gewaflen , door Ivio; -

CHERON.

g\6. Een landfehap , ryk geftoffeerd , met een j $0 '-

menigte van fchapen en bokken, vcrzeldvan

eenige herders, met de pen en ooft ind. inkt

gewaflen, door J. v. d. does.

h»

P47. Fen aangenaam lanpfchnp, met een opgaande J '

—

weg , langs eenige huizen, en zwaar geboom-

te , de voorgrond van deze weg is geftof-

feerd , met twee heeren te paard , ter linke

zyde op den tweeden grond, flaat voor een

herberg, een poftwagen , befpannen met 2

paarden , en verder eenige palTagiers , zynde

fraay met de pen getekend , een weinig ge-

waflen , met ooft ind. inkt en indigo, door

de Fluweele breugel.

S43. Een landfehap ,
geftoffeerd met een öflfc-

drift , en eenige fchaapen , dewelke door

een herder, die te paard is gezeeten, voorè nj __

gedreeven word, zynde met zwart kryt , en *-^*

fraay met ooft ind. inkt gewaflen, door D.

V. BERGEN.

'948. Een dito, in het zelve ziet men een rus-

tende herder en herderin , by een ftaand- en

twee leggende osjes en fchaapen, zynde nier,

T 2 min-
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No.

minder fraay , en een weerga van de voor-

gaande.

049, Een fraay landfchap, metantique gebouwen,

en geftolfeerd met eenige laftdragende ezels,

met de pen , en uitvoerig met geelc ooft ind.

£± - inkt gewaflen, door v. d. ulft.

50. Een ander dito, zynde niet minder, en een

weerga van de voorgaande, door denzelven.

?

d:-

5)51. Een Italiaanfche zeehaven , ryk geftoffeerd

met eenige Lavantfe handelaars te voet en te

paard , verder eenige galeyen , zynde fix met

de pen en geele inkt gewaflen , door den-

zelven.

ï.52. Een Italiaans landfchap, met ant'que gebou-

wen ,
geteekeud in de manier als de voor-

gaande.

l^> » - 953 Een gezigt van een kerk, en andere gebou-

wen , uitvoerig met zwart kryt geteekend

,

door VAN BATTUM.

j % . 954.. Een dito, van het cafteel van Cleeff, fraay

met zwart kryt en ooft ind. inkt gewaflen

,

door vAn der hacen.

/
v

. 955. Een ryk geftoffeerd, heuvelagtig landfchap

,

met de pen en ooft ind. inkt gewaflen 5 door

bouduin.

No. 9&

i>
'

^\
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No.
9j<5. Een Iandfchap, met zwaar gebcom:e, ge- f y l t<0 i -

ftoffeerd met een ruftende man en vrouw,

met de pen en geele inkt gewafTen, door

VAN DER ULFT.

957. Een dito, met een waterval op den voorgrond, 4 - ^*

in het verfchiet over een rivier, hooggeberg-

te, konftig met zwart kryt geteekend, door

GAINSBOURC.

9<5i. Het flot Hagefteyn, door graaf Willem ge-

wonnen, met de pen en ooft ind inkt ge-

wafTen, door S. fokke. komende in de v$-

derlandfche hiftorie.

962. Een capitaale teekening, zynde een gezigt,

te Rotterdam, ziende van dedraaybrug, op

4e groote kerk, uitvoerig met ooft ind. inkt

gewafTen, door Paul van eeender.

; . . _ T 3 No. 963

3 '. lo
)j8. Een kafteel, of waterpoort, waarbyeeni-

ge fcheepen leggen , met ooft ind. inkt ge-

wafTen, door E. EEUKELAAR.

<ojo, Twee geftoffeerde landfchappen , met fchaa-

pen, met zwart kryt, en gewafTen met ooft

ind. inkt, door J. vandermler.

960. Twee fraaye geftoffeerde bofchagtige land- JH *

fchappen , met de pen en uitvoergigmetooft

ind. inkt gewafTen, door J. de bosch.

t , .$ -.

zt
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> _-9°3 ^n gezigt vandegrimniniflefluys, langens

^/* * de grim, en 't oude herelogement, tot Amiler-

üam , met ooft ind. inkt gewafTen , door J.

DE RF.IER.

3i.' lP ' ~£64 Twee dito *angs hetrokkin, haagfe veer,

ziende op de beurs, tot Amfterdam, getee-

mend als de voorgaande, door denzelven.

2 \
5"„' —905. Een dorpgezigt van binnen te zien, gelegen

in het graaffchap Benthem, fraay met ooit

ind. inkt gewafTen, in de manier van J. ruis-

daal, door A. KAD MAKüR.

$66 Een gezigt van het huys de Latmeer, met

de pen en ooft ind. inkt gewafTen, door A.

DE HAAN.

67. Een dito , van het dorp Balgojen, fraay met

ooft ind. inkt gewafTen, door denzelven.

)6S. Een dito, van Diemcrdam , aan de Muyder

zccdyk, buyten Amfterdam, gcteekend als de

<? .' to*\ voorgaande, door C. pronk.

)6p Een dito , van de rui'ne van 't Cafteel Ga-

geldonk, geteekend als de voorgaande , door

denzelven.

y2 .' ^\ <9f3- Een bergagtig Iandfchap, met geele ooft ind.

inkt gewafien, door de oude moucheron.

Een bergagtig landfchap, met de pen gear-

,
en gewaflin, dpor P. bril, No 0^5».

.c
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,972. Twee ge ftoffeerdc landfehappen, gcteekendj 7 - J
in de manier als de voorgaande, door de ou-

de KOK.

973 Twee ftuks, zynde gezigten by Roomen , / » /#:

—

fraay met ooft ind. inkt gewaflen , door

BRF.EKfBERG.

974 Twee dito zeer fraaye geftoffeerde land^ en i& l %l —
watergezichrjes , fraay met zware kryt, en

ooft ind. inkt gewaflen, door J. v, gojen.

975 76 Twee dito geftoffeerde heuvelagtige S » - ' .1—

landfehappen, geteekend als de voorgaande,

door P. MOLYN.

977. Twee dito in een rond formaat , zynde ge-
J" \ tl ' *

ftoffeerde bergagtige landfehappen, met de pen

en geele ooft ind. inkt gewaflen, door J. v.d.

ÜLFT.

978 Twee dito bergagtige landfehappen , zynde / ; l(/\ —
fraay met de pen gearfeerd , en een weïnig

gewaflen , door J. esselens.

979 Eenbergagtiglandfchap, fix met de pen en

lugtig gewaflen met ooft ind inkt, door A.

RADEMAKI1B,

/ u: -

980. Een ordinantie, verbeeldende daar de broe-

ders van Jofeph by hem komen, om koorn te

kopen, fixmet de pen geteekend, en lugtig

eewaflen, door A. v. d, vïlde.* T 4 No. 981.
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^81. 82. Twee fluks bybelfche ordinantien , fraay

met de pen , en uitvoerig met roet gcwalTen »

door LASTMAN.

Een geftoffeerd bergagtig landfchap, met do

penen gewaiTen, doorj. uytenbroi.k.

^84. Een landfchap, geftoffeerd met de hiftorie,

daar jofeph werd door zyn broeders verkogt

,

geteekend alsde voorgaande, doorK mojaary.

'
. \ * —1)85. Een gezigt van 't Colllscum, binnen Romen,

zynde fraay met ooft: ind. inkt gewaiTen , door

PE heus.

1 . _ • - o86". 87. Twee landfchappen, met paarden, met de

pen en ooft ind. inkt gewaiTen, door Ridinger.

/* £• .^p88. 89. Tweeditp,bergagtige landfchappen, mee

de pen, en lugtig met ooft ind. inkt gewaiTen,

door R. ROCMAM.

poo. E en fraay heuvelagtig landfchap , op den voor-
j

grond geftoffeerd met een ruftend mannetje,

U\ '
l -S waarby een ftaande dito, met de pen en ooft

ind. inkt gewaiTen, door A. terhimpel.

^qi. Een ander dito, zynde een weerga van de

voorgaande.

V ' — • * 5)92. Twee fraayebosagtige landfchappen,fraay en

uitvoerig met ooft ind. inkt gewaiTen, door

A. verboom, en in koper gebragt , door

Cromvdu
No. 003.
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No.
993, Een dito, zynde een gezigt na het leven, ^ Z * b '.

met de pen en ooft ind. inkt gewaflen, doory
'

CLOTS.

994 95- Een dito, zynde bybelfcbegefchiedenis- n. " "

*

fen , met ooft ind. inkt gewaflen en gehoogc

met wit, op gryspapier, door bramer.

$96, Een heremiet by zyn kluis , in een bosagtig 3 '

landfchap, zynde fraay met ooft ind. inkt ge-

waden , en gehoogtmet wit , op gepleurd pa*

pier, door Marten de vos.

^97. Een Lavantze zeehaven, den voorgrond ge -

ftoffeerd met eenige kooplieden , verder een

bark, die beladen werd met eenige koopman

fchappen , verder eenige gebouwen , enin'c x • ^ <

verfchiet, zeylende driemafte fcheepen, met

de pen, en gewaflen met ooft ind. inkt, door

A. stork.

998. Eenandere dito, zynde niet minder, en een

weerga van de voorgaande, door denzelven,

)29, Het binnenfleepen , van het turffchip, tebre?

da, met de pen en ooft ind. inkt gewaflen,

door S. foicce. zynde gefchikt voor de va- y ' -
derlandfche hiftorie. v j

jooo Het verdrinken van eenoverfte, voorNinv-

weegen, geteekend als de voorgaande, door

^enzelven , mede uit de vaderland fche hiftorie.

T % No. 1001.
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No.
i^ 4 ; ~l • looi. ïïen gezigt van de fchreyers toom, ziende

van de gelderfche kaay , tot Amflerdam , fraay

en uitvoerig met ooft ind. inkt gewaiTen, door

R. VINKELES.

1002, Een dito, van de haring pakkers, ofiiey-

( lige cruys toorn, komende van de Sparren

-

2 i •
1&' V dammerbrug, tot Amflerdam , geteekendals

I de voorgaande, door denzelven.

1003, Een dito, van den jan roodenpoorts toorn,

en cingel , ziende van de warmoesgragt-

fluys, tot Amflerdam, geteekendals de voor-

gaande , door denzelven»

[004. Een dito, van de munt toorn, ziende van

het koningsplyn , tot Amflerdam , verheel»

2 ^ \
- ' -/ dende een winter, geteekendals de voorgaan-

de, door denzelven.

[005. Een gezigt van de mont-albaans toorn, tot

Amflerdam , geteekent als de voorgaande, door

denzelven.

A * C ' -Jf006. 7. Twee gefloffeerdebergagtigelandfchap-

pen , met de pen en geele inkt gewafTen ,

door J. J. SCHALCH.

1008. Een aangenaam dorp gezigt, meteenbree-

den weg, en op den voorgrond derzelvege-

floffeerd met een ruilend man en vrouw , en

ter regte zyde op den tweeden grond , een

kerk
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No.
Jeerk meteen room, eneenige hoyzen, uit-

voerig met zwart kryt getekend , door H.

UEYlft.
t^/2-

1009. Een ander dito, zynde niet minder dan de

voorgaande, en een weerga.

1010. Een ordonantie van een antiecq gebouw, ^i '-

van binnen te zien, met roet gewafTen, door

BLONDEL.

ion. Een landfehap, met vervallen en antique ge-

bouwen, en fraay geftoffeerd met verfchei- ^/^
den beekjes, uitvoerig met zwart kryt gete-

kend , door denzelven.

1012 een ander dito, zynde een weerga, en niet

minder dan de voorgaande, door denzelven.

[01 3. Een gezigt van een fted, fraay met de pen

en ooft ind inkt gewaffen , door P. C. la 2 1

FARGUE.

-1014. Een ander gezigt van een ftad, getekend

in de manier als de voorgaande , door den-

zelven.

1015, Een landfehap, met gebouwen , met de pen

en gewafTen, met ooft ind. inkt, door . ..

\

-

LJ0IC5. Twee land- en watergezigtjes, met de pea

en geele inkt gewaflen 3 door H, spilman.

No, 1017,
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- ; -5-017. Een andere dico,zynde eenmanefchyn> met

ooft ind. inkt gewaflen, door denzelven.

Q ' Lo'.-101 ^' Twee fraaye geflofFeerde heuvelagtige

landfchappen , uitvoerig mee ooft ind. inkc

gewaflen, door J janson

1 '• *• ." - 1019. Twee ryk geftofFeerde landfchappen , met

de pen , en ooft ind. inkt gewaflen, door

A. K ^ , AARTMAN.

Konflboek N.Jjai: -

Jn een Franfche Band , inhoudende fraaye His.

torieele Teekeningen, Ordinantien en Stu-

diën; alle door Neederlanêfcbe Meefters.

M No,
1020. Een geboorte Chrifti , of aanbidding der

Herders, zynde een fchoone ordinantie , van

verlcheyden beelden , fraay met de pen ge-

teekend, en met ooft ind. inkt 'gewaflen, en

gehoogt met wit, door P. P rubrens.

P0 i - ' _ 1021. Een graflegging Chrifti, waarbyjohannes,

en heylige vrouwen gezien werden, benee-

vens Jofeph , fix en kragtig met geel ooft

ind. inkt gewaflen , door A. van dyck.

X022- Een aanbidding der Koningen; zynde rvk

van beelden, uitvoerig en fraay met ooft ind.

inkt gewaflen, door J. punt.

^ Ha. 1023,>

—

^
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No '

1023. Een wedergade van de voorgaande, ver- v 3 O ', - .' *

beeldende, de aanbidding der Herders, in^

den ftal teBetlehem, meedeuicvoerigenfraay

behandeld, door denzelven.

1024. Hen ftaande vrouw, omtrent van voorente o -' t b
*

zien, houdende haar handen in elkander, uit-

voerig en kragtig met zwart kryt geteekend,

door C. DE VISSCHER.

1

1025. Het pourtret van C. de Viflcher, in een

ovaal, met een hooge hoedt op zyn hoofd,

in de manier van de voorgaande geteekend, 2
door denzelven.

„ 1

1026. Een mans pourtrait, met een kraag om den
hals, in een ovaal formaat , uitvoerig getee-

kent, met zwart kryt, door denzelven.

1027. Mofes , ftaande op een hoogten , te famen L V -

roepende de twaalf oudften der ftamme van

Ifraël, fixmet de pen geteekent, gewaflen,

en met wit gehoogt, door J. de wit,

1028 Eenboere fchoolmeefter , verzeld van drie / ^
kinderen , waar van 'er een ftaat te fpellen

,

fix met de pen geteekend , en gewaflen met
ooft ind. inkt, door A. v. ostade.

1029. Een binnenhuis, in 't zei ven ziet men een & - /* *

boer, zittende by den haard te flaapen , en 2

kinderen, die de deur inkoomen, in de ma-
nier van de voorgaande, door denzelven.

No. 1030.
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- ; J030. een flaande en een zittende zingende boer 4

beneevens een derde , die beczig is zyn
viool te ftellen, in de manier van de voor-

gaande, door dcnzelven.

103 1. Twee mufikanten voor een buitenhuis,

verzeld van eenige Üaande en zittende boe-

2 'II*/ ren, en kinderen, in de manier van de voor-

gaande, door denzelven.

rc32. Een boeren binnehaard , waar in men ziet

een boerin die een kindtje pap geeft , en een

boer , die aan zyn jonge een ftuk brood

fmccrd, verders een andere jongen, die een

mand met appelen draagt , fraay geteekend,

in de manier van de voorgaande , door den-

zelven.

1033. Een gaande bedelaar, houdende zyn linker

l handt op de ichouder van een kleyne jon-

<> ' 6 l "/ 8en '
^x met de PeD en °°ft md- inkt gewas-

fen , door denzelven.

D34, Een boertje, of bedelaar, houdende een

flok in zyn regte handt, in de manier van

de voorgaande , door denzelven.

1035, Een boertje, {taande, en houdende een kan

I in zyn arm , terwyl hy met beyde handen , een

pypje ftopt, in de manier van de voorgaan-

de , door denzelven.
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No.
* . / •

1030. Een jonge darae, zittende op eenjftoel, in j*< $ • *-& ~

een pragtige kleeding, met linten vercierd,

zy is in het haar gekapt, en om haar hals,

een doek met breede kanten ; zeer uitvoerig

met zwart en rood kryt geteekend , door J.

EE RRAY.

1037. Een ftudie blaetje,van twee beelden,fix met ^ ! — : -»

de pen geteekend, doo rembrand,

[038. Een plafond, met eenige vliegende kindert-

jes, die bloemen ftroyen, in een rond
;
for-

maat, met de pen geteekend , met roet ge-

wafïen, en met wit gehoogd, door J de wit. }

J039. Een dito , zynde een wedergade van de voor-

gaande, door denzelven.

[040. Een oude mans, en een jongelings hoofd,

op een bladt, fix met ooft ind. inktgewaflen,

en een weynig gehoogt, door denzelven. * -

[041. Een Chriflus hoofd, zeer fraay met zwart

kryt geteekend . en met wit gehoogt , op blaauw
papier, door denzelven.

042- Een basrelief , met vier kindertjes, zin-

fpeelende op de bouw, en teekenkonft, zeer

fraay met de pen, en ooft ind inktgewaflen, y .

door denzelven. '

[043. Een tytel voor een boek, zinnebeeldig op
den godsdienft, fix met de pen, met roet ge-

was-
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waflbn, en met wit gehoogt op kleurt papier»

dOOr DIEPENBEEK.

1044. In deeze teekening , ziet men een boer, die

beezig is een varken te keeien , tervvyl een

vrouw gereed ftaat om het bloed in een pan te

ontfangen , en by dezelven twee kinderen fpee-

lende met een blaas , fix met zwart kryt ge-

teekend, en met ooft ind. inkt gewalTen, door

C. DUSART.

1)045. Een ander dito, zynde een wederga van de

voorgaande , door denzelven.

fa * - • -1046. Een hiftorieele ordinantie, ryk van beel-

J den , zynde uitvoerig met ooft: ind inkt ge-

waden, en met wit gehoogt, door van bat-

tem.

v /;

/ ! - * - 1047. Eeötytel, verbeeldende de BetlehemTche

kinder moort, met de pen geteekend en ge-

waden door J. luyken.

l < - \ -1048. De opftanding Chrifti, uit den graven, in

de manier vande voorgaande geteekend, door

denzelven.

*7 * 4 .' -1049» Den Hoofdman over hondert , bid Chriftus,

' om tot hem te komen , ryk van beelden , en

fraay met de pen en ooft ind inkt gewalTen»

door J. van der ulft.

No. 1050.
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No. ^
X050; Den herfft, en den winter* door vier kindert- /

/ jes , afgebeeld , fix met de pen geteekend en

) lugtig gewaflen met ooft ind. inkt, dooi i>-3 l b

'l DE WIT.

K05 1. Een ordonantie van drie kindertjes j ver-

beeldende den winter , üx met de pen getee-

kend, door denzelven.

1052. Een ordonantie van een menigte beeldjes, 5 / - i>

'

zynde de kinderen van Niobe, door Apolio,

en Diana gedood , extra fraay en uitvoerig

met ooft ind. inkt gewaflen , door B. ficart.

/> : & -
1053 Een tytel, gefchikt tot een quarto boek,

genaamt Ie grand chemin de Roone , in de

manier van de voorgaande geteekend , door

denzelven.

Ï054 Een dito , in de breedte , voor de ooft- A^ -

en weft ind. compagnie, in de manier van de

voorgaande geteekend, door denzelven.

1055. Tweeftuks, zynde fabulen , uitdeOvidi- ib '. IV '

us, zeer fraay in de manier van de voorige,

geteekend, door denzelven.

1056. Paulus, fchutden adder van zynen arm, in

het vuur , op het yland Mileten , zynde fraay

met de pen geteekend , uitvoerig en kragtig

met ooft ind. inkt gewaflen , door A. hou-

BRAKEN.

V No. 1057.

/;-;..
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.
t 1057. Twee fluks op een bladt , verbeeldende

ruftende boeren , met de pen , geteekent*

en met roet gewaflen, door A. bloemaert.

ioj8. Een graflegging Chrifti , fix met de pen,

/ met ooft ind. inkt gewaflen , en met wit ge-

£ • . 7 hoogt, op grys papier , door bram er.

Vj.059 Een wederga van de voorgaande , zynde

een aflating van het kruys, door denzeJven.

,io5o. Twee boertjes , of varkenflagers , beezig

zynde, een dood varken in den trog te wer-

ken, met de pen geteekend, en met geel ooft

ind. inkt gewaflen, door J. steen.

totfi. Twee dito, welken een varken fchraapen,

dat op een leer legt , in de manier en niet

minder als de voorgaande geteekend , door

denzelven.

106*2 Een tytel* van een rys befchryving, of be-

fchryving van eenigegodsdienftpligten. inhet

Noorden , uitvoerig met ooft ind. inkt gewas-

fen, door J. goeroe.

,1053. Een quarto tytel, waar in het pourtraicvan

een digter vertoond werd , daar den tyd die

een gordyn ophoudt, uitvoerig met roet en

ooft ind. inkt. gewaflen, door J. folkrma.

1064. Een dito, verbeeldende Telemachus, zynen

va-
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No.
--vader Ulifles omhelzende , by zyne te rug

f komftte Jthaea, zeer fraay en uitvoerig met

f ooft ind. inkt gewaflen, door L. F.dubourg.

L3065, Een dito, verbeeldende Thelemachus , in J j
'

de Elizeefche velden , niet minder als éè+^s

\ voorgaande , zynde een weerga van de zelven .

door dito.

1 066, Een dito, wat klynder, verbeeldende Mi- / " if -

nerva, die van Telemachus weg vliegt, iri

de manier van de voorgaande, door N. ver-

kolje.

J067. Een zilver bruylofts tyteltje, uitvoerig met ^
t

i ooft ind. inkt gewaflen , door S. fokke. ƒ *. 7 •

tl068. Fen bruylofts tyteltje, in de manier van de

voorgaande , gewaflen , door denzelven.

,io6o* Een tyteltje , waar onder men leeft chris-

telyke zedenfpiegel , fraay en uitvoerig in de

manier van de voorgaande, geteekend, door *Z l h -

denzelven.

J070. Een quarto tytel, waar in men eenige huis-

lieden ziet , die de vrugten van hun arbeid

aan hunnen heer fchynen tè brengen], fix met

de pen geteekend, en gewaflen , door Dirk

Steiner.

I071. Een dito , betreffende de hiftorie en oud-

V 2 lieids-
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No.
y heidskunden, in ooft ind. inkt gewaflen , door

y^ O. ELLICF.R.

1072 Een Bachanaal , fraay geteekend en uitvoe-

$ . i
' $ ' "V rig gewaflen , naar Raphacl.

V.^073 Een aanbidding der herders, uitvoerig in

ooft ind. inkc gewaflen, door J. M. Coic.

1074 Een zinnebeeldige ordonantie , op de tri-

( ompheerende kerk, fix met de pen getekend ,

gewaflen , en mee wit gehoogt , door M.

Vlo7t.

Rysurack.

.075. Een St. Petrus, gaande in een landfchap,

houdende de fleutels in zyn regte hand, gete-

kend in de manier als de voorgaande, door

denzelven.

J076. Den E var; gel i ft Marcus, in een rond formaat,

C fraay met de pen geteekend, en gewaflen mee

| l
-~ [ "/ ooft ind. inkt , door J. de gheyn.

V077. Den Apoftel Jacobus, in dito formaat, zyn-

de een weerga van de voorgaande, door den-

zelven.

^ i i {? •—1078. Twee badende vrouwtjes, uitvoerig met

rood kryt geteekend , door C. poelenburg.

J079 Een zittend vrouwtje, fraay met rood kryt

j . £- 7 geteekend , door B. ticart. naar Guido Rsti!*.

Vr.080. Een koning, of rechter, zittende meteen

fcep.



van TEKENINGEN. 309

No.
fcepter , in zyn hand , in de manier van de

voorgaande, door denzelven. na A.delSartf

<o
1081. Een (hand en een danzend boertje, twee

i fluks op een blad , fix met zwart kryt en geW .

2 wallen, door H. zaftleeven. \J 7

M082. Twee dito, door denzelven, zynde het eene

een boer , een het andere een boerin.

JC83 Een zoldaat, ftaande met een piek, in de

hand, uitvoerig met ooft ind. inkt, door J.

Dli GHEYN.

1084. Een dito, met een fnaphaan/opzynfchou»

der, met dito, gewallen, door denzelven.

2 '.t*"~

,1085. Fen ordinantie, uyt de H. Schriftuur, ver-

beeldende de kwaade zaaijer, uitvoerig ge- r*
t

wallen en met wit gehoogt, door O. venius. //f ! J - r

1086. Een ftaande Pelgrim, in de manier van de

voorgaande , door denzelven.

[087. De verlooren zoon, zynde een weerga vaa

de voorgaande, door denzelven.

[088. Een jongeling halverlyf, jn een eerbiedige

houding, met de handen over elkander, zeer

fraay met rood en zwart kryt geteekend, door
G. DE LAYRESSE.

^o8o. St. Anthonius, van Padua, halverlyf met

V 3 eea
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een fchelletje, in zyn hand , kragtjg met de

pen geteekend, door J. de gheyn.

co Een boertje, houdende zyne handen op den

rug, uicvoerig metpotloot geteekend, door

P. quast.

jopi. Een heer, ie zyn ftudeer kamer, mer een

papier in de hand , lugtig met ooft ind. inkt

gewafTen
1

, door J. verkolJe.

;op2. Een drinkende Bachus, fraay met zwart kryt

en gewafTen , door H. rottenhamer.

10934 Een vrouw- en een oudt mans hooft, mee
zwart en root kryt, door jorpaans, en een

ordonantie door een ander , te zaamen drie

fluks.

ƒ * — ; - 3094. Een beer, die een dame liefkooft, flx met

de pen , en gewafTen , door J. verkolje , en
l

twee fludien, door van dyck, te zamen drie

fluks.

^095. Een zittend boertje, uitvoerig met zwart

/ -» r ^_ ( kryt geteekeod, door ter burch., ^l kryt

wee fluks , het portret van Descartes

,

door faber , en een fludietje , door rem-
BRANDT,

• ƒ —- \
c&7.' Twee fluks fludien op een bjadt, verbeel-

dende
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No.
dende boeren, met zwart kryt, en gehoogt,

op blaauw papier, door B. graat.

icq8. Een fmits winkel, en een bakkery , twee

fluks , uitvoerig met ooft ind. inkt , door..

AARTJMAN.

A099- Een oud mans hoofc , met een calot ge-

dekt, fix gewaflen, en gehoogt, op blaauw

papier, door M. ter borch.

11 00. Een ftudie blaatje, met verfcheiden hoof-

den, uitvoerig met zwart kryt, en gehoogt,

op kleurd papier.

nor. Een ordonantie, van veele kerkelyke per-

fonagien , verbeeldende het Confilie , door

de Janfeniften gehouden , binnen Utrecht,

met rood kryt geteekend, door J. folkema.

1102. Drie fluks ftudie beeldjes, met zwart kryt

en roet' Tl2^^^/^ jy :/t

V 4 Konfl-
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-

Inhoudende fraaye Landfchappen , Zeetjes, en

Gezigten , na bet leven , alk door Neder-

landfcbe Meefters, leggende in een Jugt'

keren band, met Goude Stempels,

No.

/y, o » — > H03. Een bergagtig landfchap, de voorgrond g&-

flofFeerd niet een herder te paard , voortdry-

vende eenige offen en fchaapen , in 't ver^

fchiet hoog gebergten , zynde fix mee de pen

,

en gewaflen, met geele ooftind. inkt, door

N. BERCHEM.

104 In dittekeningtje, ziet men ter regte zyde

op den voorgrond, een battery, beplant met

kanon, waar by een vrouw, en een ftaand- en

zittend mannetje , ter linke zyde op den

tweeden grond , een gedeelte van een ftad ,

en een flil watertje, met zeylende fcheepen

ziet men in 't verfchiet , uitvoerig en fraay

met ooft ind. inkt gewaflen , door L, bak-

huyzen.

j. 105. Een gezigt op de admiraliteits werf, tot

Amfterdam , alwaar een fchip van de werf

afloopt te water, verder ziet men eenige an-

dere fcheepen , getekend in de manier als de

voorgaande, door denzelven.

No. iicG,

t#6
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No.
3io<5. Een gezigt van de ooft ind. compagn.werf,

te Amfterdam, alwaar men een fcbip op fta-

pel ziet flaan, een jagt, zeylende voorby de

werf, en een tentjagt, roeijendenadewerf,

zynde mede uytvoerig, en niec minder als de
4. § / i

voorgemelde, door denzelven, *J

Een fraay kabbelent watertje, ter linke zy-

de ziet men een driemaft fchip, 't welke kiel

gehaaltis, werdende geblakert , alwaar voor

byzeylt, een floep, ter regte zyde , op den

tweeden grond, een zeylend oorlogfchip, en

verder andere zeylende vaartuigen , zynde
mede fraay, en uytvoerig geteekend , door

denzelven.

1108. Een woelende binnezee, ter linke zyde op
den voorgrond, ziet men een ftaand vrouwtje,

en een zittend mannetje, op den tweeden grond,

legt een driemaft fchip ten anker , ter regte

zyde , een jagt, 't welke men van vooren

ziet , zeylende voor de wind , op den tweeden /A -
"

grond , nog twee zeylende jagten , verder een

ftad in 't verfchiet , zynde fraay van ligt en
donker, uytvoerig met ooft ind. inkt gewas-

fen , door P. koops.

U09. Op den voorgrond, ter linke zyde van dit

kabbelent watertje , ziet men een hooft van

paalwerk, waar op twee nu.nnetjes ftaan, en

V 5 fchee-
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fcheepen aan leggen, een boertje, gaande op

't ftrand, met een haak op zyn fchouder , op

den tweeden grond, ter regte zyde, een jagc,

leggende op de wind, met een half opgegeyc

zyl , verder ziet men eenige driemaft fchee •

pen, leggende ten anker, en andere zeyleude

vaartuygen , geteekend in de manier als de

voorgaande, doordenzelvcn.

il 10. Op den tweeden grond ziet men een dyk ,

waar op een man te paard , en voet gangers

/**} zyn , en agter dezelve een kerk en toorn , in

't zwaar geboomte , op den voorgrond , legt

een fchuytje in 't riet, waar by twee mannet-

jes zyn , een (lil watertje ziet men in het

verfchiet , met de pen , en geele inkt gewas.

fer. , door A. van everdingen.

li ii Een noords bergagtig landfchap, zyndeeen

weerga, en niet minder dan de voorgaande.

fjp ' _ • ^1112 Een Lavandfche zeehaven, op den voor-

grond, zit een turks coopman , by eenige

baaien , waar by eenige arbeyders , verder

een galy , en drie maftfchip, met zwart kryt

en ooft ind. inkt gewaflen, door J. lingel-

bach.

is;i3. Hethuys, en dorp Zeraim , byLuyk,aan

de maas, met ooft ind, inkt gewaflen, dooi

J, DE DEYER.

To. ii 14.

i3



van T E K E N I N G E N. 315

No.
: 14. Een hoogbergagtig landfchap , zynde een ge-

zigt bynaamen, geteekend als de voorgaa

de , door denzelven.

II 15. Eengezigt, van een cafteel, geteekend ia

/ de manier als de voorgaande, door A. de /

haam. ^
116. Een dito, zynde een weerga van de voor-

gaande, door denzelven.

117. Een dito, van het huys Hakfoort, getee-

kend, als de voorgaande, door denzelven. 3

118. Een dito, van de kerk, Voorft, op deve-

luwe , geteekend , als de voorgemelde, door

denzelven.

i

ïi tq. Een dito, van Lenwenhooft, met de pen en

C roet gewafien, door denzelven. j t

L.1120. Eenige antique ruinen, waarby een fprin-

gende fontyn , uitvoerig met rood kryt getee-

kend , dcOT BLONDEL.

}i2i. 22. Twee, zynde het eene het dorp , >ƒ .'

Hoogkeppel , en het andere het dorp, Gan-

dener, byde met de pen, en ooft ind. inkt ge-

wafien , door C. pronk.

H23 24 Twee, zynde het eene het cafteel Rys-

/ wyk, en het andere Panenden, byde getee-

ld kend , als de voorgaande, door J. de beyf.r.

No.-IIZ5»'
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-V 1125. De kapel, te Mullhera, in hethnd,van

Kuyk, geteekend, als de voorgemelde, door

denzeiven.

126, Een fraay geftofFeerd , heuvelagtig land-

fchap, uitvoerig met zwart kryt en ooft ind.

^/ inkt gewaflen, door J. A. dietz.

127. Een ander dito, geteekend , als de voor-

gaande, en zynde een weerga van denzeiven.

1 128. Een bergagtig landfchap, op den voorgrond

ter regte zyde geftofFeerd , met twee heeren te

paard, yder verzeld van een hond, ter lin-

ke zyde ziet men over een beek, opdtn twee-

den grond twee paarden , aan een boom , waar

by een ruftende jager, met zwart kryt , en uit-

voerig met ooft ind- inkt gewaflen, door D.

MAAS.

129. Een dito, landfchap, met ruïnen , de voor-

grond geftoffeerd met een beladen ezel, ftaan-

de by een fontyn , te drinken , zynde mede

zeer fraay geteekend , als de voorgaande , door

denzeiven.

I l
~ ' ^-1130. Eengezigt van de terme, Antoniame, met

zwart kryt en geele ooft ind. inkt gewaflen

,

door B. BRF.ENBERG.

/.*—-' ** 1131. Een tygerjagt, in een bergagtig landfchap,

met de pen gearzeerd , en lugtig gewaflen

,

doorA. tempeest. No. 1132,

5^:
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1132. Eengezigcby Muyderberg, alwaar mende ƒ ^ 1 l/° '-

kerk, ziet Haan, in zwaar geboomte, zyndë*

fraay met de pen gearzeerd, enlugtiggewas-

fen, doorj. esselens.

1133. Een dito, aandeTieber, zynde fraay met * ' """ "

ooft ind. inkt gewaden, door J. esselens,

1134. Fen land. en water gezigtje, natuurlylc met V i - [

ooft ind. inkt gewaflen, door G. v. rossum.

1135. Eenheuvelagtiglandfchap, den voorgrond,

geftoffeerd met een vrouwtje , rydende op

een paard , en een mannetje , dryvende een

beladen ezel, een osje, en eenige fchaapen , / 2 • _ »

door een beekje, op den tweeden grond, ziet
^"*

men eenige gebouwen , zynde fraay met ooft

ind. inkt gewaflen, door van der vinné.

^1136*. Een ander dito, op den voorgrond, ziet

'-.. >» men door een beekje, een man te paard, heb-

bende een ander by het toom , op den tweeden

grond, ziet men een cafteel, zynde getee-

kend, in de manier als de voorgaande, door

denzelven.

-V»

1137. Een landfchap , met een antique ruïne, uit- l/$ * _
\

voerig met de pen gearfeerd , door Isaak de
MOUCHERON.

I138 Een ryk geftoffeerd heuvelagtig landfchap , } \
—

' -

met ooft ind. inkt, door D, kuypers.

No. 1139)
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f/a ; - l — 1139;' Een landfchap , met een watertje, ter linke

zyde ziet men een fleene brug , waar aan legt

een fchuytje, met drie beekjes, op den twee-

den grond een fleene brug, waar by leggen

twee vaartuygen , over de brug , ziet men
een kerk, meteen tooren, zynde fraay met
zwart kryt , en uytvoerig met ooft ind. inkt

gewaflen , door J. v. gojen.

1/6 l ~ l — ii4o. Een watergezigtje, ter linke zyde op den
voorgrond , eenig paalwerk , waar aan legt

een fchuytje met beekjes en viskorven , ver-

der een fchuyt met eenige paflagiers, varen-

de na de regte zyde, zynde niet minder fraay,

en een weerga van de voorgaande.

141, Een heuvelagtig landfchap, den voorgrond

gefloffeerd met ruftende en ftaande beekjes

,

Q 14,1. ) zynde geteekend in de manier als de voorge-

melde, door P. MOLYN.

1144. Een ander dito, geteekend in de manier als

de voorgaande, door denzelven.

2 ;_ ; — 1143. 44»Tweegeftoffeerdebergagtigelandfchap-

pen, met zwart kryt, en geele inkt gewas-

fen , door de ruk.

II4J. Een landfchap, met legertenten, en baga*

/ fiewagens , en paarden , op den voorgrond j

I met de pen en gewaflen, met ooft ind. inkc,

V door H. VERSCHURING.^ "~"-Mo. 114$.
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1146. Eenander dito, met legertenten, geteekend f 2~ - "* L

als de voorgaande, door denzelven.
^

1147.48. Twee fraaye landfchappen , ryk geftof- j\ - '

feerd , en met rivieren door fneeden, mee

zwart kryc geteekend, door J. C. diets,
w-

H49. Een ryngezigt, den voorgrond gefloffeerdj !? - l*
met een zeyl jagt , waar uyt eenige dames

,

en heeren gaan, en eenige paarden gaan in de

wyde , verder ziet men eenige vaartuygen , en

de ftad en kafleel|van Wyk by Duurftede,

met de pen > en fraay met ooft ind. inkt gewas-

fen , door J. de beyer.

tl 50. Een gezigt van *t huys de Brieier, met dé

pen, en ooft ind, inkt gewaflen, door A. de

HAAN. $ / lA* *

1151. Een gezigt van het huysNietiwenbeek, ge-

teekend in de manier als de voorgaande, door

denzelven.

,1152. Een gezigt op de ylandfche brug , en kerk,

tot Amfterdam , met de pen en ooft ind. inkt

gewaffen , door spilman. j '- ~ •

1153. Een gezigt vanhecOpzervatorium, teMid»

delburg, geteekend alsde voorgemelde, door

denzelven.

1154. Een gezigt van een cafteel, met de pen en

roet gewaflen , door A. rademaker



3*o CATALOGUS
sn ^ No.

^ ; / % • 2T"ïiJ5» Een gezigt van een ander dito, by Schalk-

wyk , getekend als 't voorgemelde , door

denzelven.

2 : - l - 1156. 57. Twee gezigten , zynde 't eeneeenge-

/ zicht van "t huys Vosbergen , en 't andere 't

huys Ynft, byHattum, byde met de pen,

ea gewaflen met ooft ind» inkt , door A. de

haan.

J\ 1 "
1 1— 11 58. 59. Twee gezigten, zynde *t eene een ge-

zigt, van 't kafieel Doorneburg, en *t andere

't dorpMillinge, geteekend in de manier als

de voorgaande, door J. de bever.

C

-i
1160. Eengezigtvan 't huis te Egmond , in zyn wel-

ftand , met de pen , en roet gewaflen , door

A RADEMAKER.

k
i6l. Een gezigt van de Zeyl-Poort te Haarlem,

van agteren te zien, met de pen , en omber

gewaflen, door H spilman.

^ 1 - ; ^1162. Een Arcadies landfehap, op den voorgrond

gefloffeerd met twee ruftende herders , uyt-

voerig met rood kryt gearfeerd, door glou-

bfr.

2 - /^; .1163. Een Italiaanfche zeehaven, op den voor-

grond ter linke zyde , ziet men heeren en

dames , gaande na een gondel , en ter regte

zyde een pragtig paleys, waar voor een ga-

ley
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ley, en andere vaartuygen leggen , met de

pen , en ooft ind. inkt gewaflen, door A,

stork. /
1164. Ken bergagtig landfchap , met hoog ge*> 2 .' h l -

boomte, met de pen, en ooft ind. inkt ge-/

wafien , door J. both.

1155. Een bergagtig landfchap, meteen opgaan- "JL \ ~ •
*

de weg, geftoffeerd met twee laftdragende

ezels, zynde zonagtig, en fraay met ooft ind.

inkt gewaden, door J aselyn.

11(56". Een gezigt te Utrecht, op de wal, mee $ : Hf !

zwart kryt gewaflen, door H. zaftleven.

1 167. Een lykftatie , alwaar het lyk werd gere- J ; - * •

den in eencoets , en demedegangers te voet,

daar agter, met de pen, en ooft ind. inkt ge*

waden, door B. pïcart.

116&. Een landbetalje, met ooft ind inkt en root ^i -' ^v * •

aard, gewaflen, door H. verschuring*

:i6"9 70 Tweeftuksbybelfcheordonantien, met

de pen , en ooft ind. inkt gewaflen , door

BRAMER.

i 1 7 1 . Een hofgezigt , met een fpringende fontyn ,

in een vyver, met de pen, en ooft ind. inkc

gewaflen, door Josua de graaffe.

X, No, 11 72.

/^ .'
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/ . ~- *~\\~li 73* Tweefraayelandfchapjes, metde pen

"^ *

qQ ooft ind. inkt gewaflen , door valentyn

KLOTS.

Il- l—H74- Een bofch gezigt , met de pen gearzeerd,

door J. LIEVEKS.

J^ . ^ : - 1175. Een landfchap , met gebouwen , de voor-

grond geftoffeerd met beeldjes , met zwart

kryt en gewaflen 5 doorLE prince.

ip , _» -3176. Een landfchap,met gebouwen, op den voor-

grond, een kerk, meteen toorn, ftaandeop

een heuvel, met ooft ind inkt gewaflen , door

W. SCHELLINX.

1177. Een dito, met een legertent >fraay met ooft

S * ^ * . ( ind. inkt gewaflen , door P. v. blomme.

I1178.
Een heuvelagti ge landfchap, fixmetdepen

geteekend, en gewaflen met ooft ind. inkt,

door R. rogman.

3 ; -* -11 79. Een bergagtige landfchap, de voorgrond,

geftoffeerd met een beladen ezel, dewelken

door een man , werd voort gedreven , zynde

met de pen, en fraay met geele inkt gewas-

fen , door doomer.

31 80. Een gezigt van een ftads muur , en gebou-

/ wen , fraay met ooft ind, inkt gewaflen , door

V^J. asselyn.

). nSr.
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Jj8i. 32. Twee bergagtige landfchappen

, met / / '. / C*
rood kryt gearfeerd , door boudewyn. ^

83. Een landfchap, met ruïnen, fraay metroot
krytgeteekend, door blond el. x

1184, Een ander dito , uytvoerig met zwart krye 3 - /£ •
1

geteekend , door denzelven.

-11 85. Een ander dito
, geteekend als de voorge-

melde, door denzelven.

n85. Een fraay landfchap, met een afgefloven ?'-•-
duin, de voorgrond geftoffeerd , *ragtig en
fraay met ooft ind. inkt gewafles , door L /
augustim, na J. tVynans. v v /

ry\

l*

Xa Stoft-
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Konftboek P.

In een Jugtlseren band, verguld op bet plat, in*

houdende Capitaale , ongekleurde Teekeningen,

bejiaande in Landfcbappen , Ordomntien ,

en Studiën 9 meeft alle door Nederland-

fche Meefters.

3 $ l
_ • .-,1187, Een bofch gezige, waar in zig op den voor-

grond vertoond , een wolf , die door ver-

fchciden honden werd aangevallen , waar van

hy 'er reeds eene onder zyn pooten heeft,

fix met de pen , en rood aarde geteekend , en

met ooft ind. inkt gewaflen, door J. oudri.

l^ö t - ' -ïiS8 Een woelend water, zynde een y gezicht,

ter linke zyden ziet men een zeylend jacht;

t op den voorgrond , een rocijende melkfchuit y

en op den tweeden grond, een zeylend oorlog-

schip, beneevens verfcheyden zeylende vaar-

tuygen , aan den horifont , in 't verfchïet,

vertoond zig de flad Amfterdam , zynde on-

gemeen , fraay en uytvoerig , met ooft ind,

inkt gewaflen, door H. rietschoop.

; — ; - 1189. Een zwaareftorm, op zee , ter linke zyde

ziet men een fchip, tot tegens het ftrant, 't

welk in de branding aan ftukken geflagen werd,

en een boot met volkgelaaden , die zig fchynen

te willen redden, op een ander fchip, dat

voor
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voor de wind aan komt zylen , zynde zeer

fraay van ligt en bruyn, en in de manier van

de voorgaande getcekend , door denzelven. /^

1190 Een flil water , ryk geftoffeerd met grooté
f"
f > l

"~°-

en kleine vaartuygen ,ter linke zyde op den*""'

voorgrond, by een hooft van paalwerk, ziec

men een viflers fchuyt, daar agter een jagc,

dat afvuurt , en voorts verfcheyden fchee-

pen , met de pen geteekent , en uytvoerig

met ooft ind. inkt gewaflen, door H. kobel.

uqi. Een kabbelent water, by flil weer , meede J.V ' - l

ryk geftoffeerd, met verfcheyden groote en
kleine vaartuygen, zynde zeer fraay en uyt-

voerig, met ooft ind. inkt gewaflen, door

denzelven.

?IQ2. Een heuvelagtig landfchap , geftoffeerd op
den voorgrond , met eenige fchaapjes , een
ftaand paard , en een os , beneevens twee
ruftende herders , uytvoerig met ooft ind,' A/ p • "1

1 inkt gewaflfen, door C. buys.

T193. Een wederga van de voorgaande, verbeel-

dende een wintertje, met eenige fchaacfe ry-

dende, en andere beekjes, geteekendals de
voorige, door denzelven.

Ï194. Een capitaaleteekening, verbeeldende een
gezigt van Haarlem , op Santvoort , en de

X 3 weg

<
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weg, naar de Beverwyk gaande; ryk geftof-

feerd , en uytvoerig met de pen , en race

roet gewaffen, door P. C. la farcue.

195. Fen wedergade van de voorgaande , ver-

beeldende een gezigt , op de groote kerk ,

der fladt Haarlem , van Santvoort komende

te zien, meede ryk geftoffeerd , door den-

zelven,

W • - \ — 1196. Een gezigt aan het Spaarne,buy ten de eent-

jes poort, der Had Haarlem, uitvoerig met

roet gewaffen , door H. spilman.

197. Een dito, buytcn de zy1 poort, aan de leyd-

fche trekvaart, in de manier, van de voor-

gaande, door denzelven.

S* ^U9t> Een dito, aan de wal te Delft , by de haag-

je» ' ""- '

fche poort, uitvoerig met ooft inq\ inkt, en

met roet gewaffen , door H. de winter.

/ ,
:
i f jj99# Twee fluks, zynde het eene een ftil, en 't

*"*
ander een woelend watertje, uitvoerig met

ooft ind. inkt gewaffen , door J. v, os

'T
•

l4>
' J200. Twee fluks dorpgezigtjes, uitvoerig met de

pen geteckend , en me/t ooft ind. inkt gewas-

fen. doorH meyer.

1201. Een landfehap , op den voorgrond , ziet

men het opbouwen van een molen, leggende

aan
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/aan een watertje , uitvoerig met 00 ft ind. f
4 inkt en roet gewaflen, door B. barbiers. L t ' jl"

f1202 Een weederga tot de voorgaande, verbeel-

dende een dorp gezigt , niet mindej als de

voorgaande , door denzelven.

203. Een gezigt, in het dorp Radegraven, aan

den Rhyn , zeer uitvoerig met ooft ind. inkt

gewaflen, N. wicart. £ t l<*>

1204. Een dito , van het dorp Oudshoorn , aan den

Rhyn , zynde een weerga, van de voorgaan-

de , door denzelven.

1205. Een gezigt van het dorp Agoy, op Aspe- / { ^T

ren, uitvoerig met roet gewaflen, door dito.

; 206. Een antique tempel , van binnen te zien , ver-

cierd met beelden ,basrelieven , en andere or-

namenten , fraay met roet gewaflen, door G. £ • 5"

J.
BLONDEL.

1 207. Een andere dito , zynde een weerga van de

voorgaande, door denzelven.

1208. Een landfchap, met verfcheyden ruïnen , en,

een fontyn, verfierd met beeldwerk, uitvoe-
> /»

rig in rood kryt geteekend, door denzelven. * *

k
i2cQ- Een dito, met een put, op den voorgrond,

niet minder als de voorgaande , door denzel»

ven. zynde een weergade van dezelven.

X 4 No. 1210.
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j2io. Een quarto tytel, gefchikt, voor hetioo*

neelfpel, de behoeftigen , zynde fraay mei

l/V 'J de pen geteekend , en uitvoerig gewaflen ,

door R. ViNKELES.

t2il. Een dito, voor het tooneelfpel , der reg-

ter , in de manier van de voorgaande getee-»

kond, door denzetven,

1212. Een zittende vrouw , in een rykeoudt hol-

landfche kleeding , houdende haar handfchoc'

f . ~< —
V nen, inde linke hand, fraay uitvoerig, en

kragtig met zwart kryt op perkament, getee-

I
- kend , door H. pothoven, naar het fchilde-

I ry van Rcmbrant.

^213. Een weederga,vande voorgaande, verheel-

dende, een zittend man, met een groote

kraag om den hals, en een mantel omzyn lyf,

niet minder als de voorige, door denzelvcn.

1214. Een jongeling halverlyf te zien, houdende

/ in zyn eene hand een kan , en in de andere

/ t r , / een P^ * ^ragtig me c ro°d en een wyning

•i - y ' s zwart kryt geteekend , door schaudt.

L4215. Een oud mans hooftje, met een groote baard,

uitvoerig met rood en zwart kryt geteekend

,

door A, v. OSTADE.

i / >" - —"""taiG Een vrouwe portrait , met een kraagom den

hals , ryk verfierd met paarlen , uytvoerig

met ds pen geteekend, door matham
No. 121.1,
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1217 Twee ftuks , zynde oude mans hoofden, 1 £ l • » -

kragtig mee zwart kryt geteekend , en ge*/

wafTen, met ooft ind. inkt, door P. P. rub-

BH.NS,

1218. Een mans hoofc , van ter zyden tezien, zeer / '. " 1 -

kragtig met zwart kryt geteekend, door A.

v. DYCK.

:2io Twee fluks, zynde de pourtraiten van

Willem van NalTau, en Elsnerus, uytvoerig

met ooft ind. inkt gewaflen , door A» schou- 2 * f -.

MAN.

• 1220. Twee dito , zynde Willem Lodewyk van

Naflau, en Jacob de Witt, door denzelven.

j22i. Twee dito , zynde J. van Heemskerk, en

( Hugo de Groot , door denzelven. £ - ' -

J1222.
Twee dito, zynde H. van Beverninck , en

G. Evertfen , door denzelven.

1223. Twee dito, zynde A.Bankert, en Hendrik

C Kafimier van Naflau, door denzelven. 2 \ tV

^224. Twee dito , zynde de Graaf van Obdam,
en Gerard Kallenberg, door denzelven.

ji25 Twee dito, zynde Sicco van Goflinga, en

Adolf Hendrik, met ooft ind. inkt gewaflen,

door H POTHOVEN.

XV 5 ^—No« I2?(5u
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1226 Twee Maatjes met diverfe pourcraiten , uyt-

voerig met ooit. ind. inkt geceek. door Wan-
delaar.

^227. Een andere dito, met roet, door denzclven.

1228 Twee fluks , zynde een mans en een

vrouwe hoofje, uytvoerig met rood en zwart

kryt op perkament, geteekent door J. Toorn-

vliet.

/ l £0i-7 1229. Een kindere Hoofje, uytvoerig met zwart

kryt geteekend, en met wit gehoogt , door

L. F. DUBOURG.

230. Een Minervaas hooft, van vooren te zien

zeer fraai en uytvoerig met zwart en root

kryt geteekend, en met wit gehoogt, op ge-

kleurt papier, door dito.

J231. Het portret van Karel, de eerde, door S;

de bray. en een kruysdraging, door een an-

der.

3 l $ l • /1232. Den infant Ferdinand , Zoon van Philippus,

de 1 1 Ide Koning van SpaDJe , fraay met de

pen geteekend en gewaflen , door P. de joode.

[233. Twee fluks, zynde een mans,eneenvrou«

we poutraet , fraay en uitvoerig met root en

zwart kryt geteekend , door poribus.

/ l — 1 -. 1234. Een oude mans hooft, meteen groote baard,

fix
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fix met de pen geteekend en gewaflen , door

P, P. RUBBENS.

1235 Eenvrouwen pourtrec, ongemeen uitvoe-

rig metpotloot geteekend, door matham.

1235. Het portret, van een Kardinaal, uitvoe- /
rig met de pen geteekend, in de manier van v/ / - ^ u

H. HOLBEEN.

j.237 Twee fluks, mans hoofden, fixmetdepca

geteekend, in de manier van, A, v. dyk.

^238. Een mans hooft, zeer fraay met root kryt

geteekend, en met wit gehoogt, door J. wal.
RAVEN.

,1239. Een vrouwen hooft, uitvoerig met root

kryt geteekend, door J, v. d. schley.

1240. Een jongetings hooft, in de manier van de

voorgaande, door denzelven.

1240 Een bybelfche ordinantie, verbeeldende,

de vlugt naar Ëgypten , fix met zwart kryt

,

en lugtig gewaflen, met ooft ind. inkt, door

N. berchem.

1241 Een ftrantgezigt, op den voorgrond, ziet C\ \ f f:
men een visboer , zittende , op een kluy t aarde,^x

by een boom, in de eene hand, houd hy
zyn pyp, en in de andere een borrel flesje,

naad hem ziet men verfcheyden manden met

di-

/
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diverfe doode vis, alles is ongemeen uitvoe-

rig met ooft ind. inkt gewafien,door J.stol-

ker.

/ , Z « .*i24i Een heeremyt, halverfyf, in een bidden-

de houding , zyn oogen geveflig op een open

boek , dat beneevens andere boeken , voor hem

legt , aan de voet van een boom , uitvoerig

geteekend, door denzelven.

ƒ £ • J£' 4242. Twee fluks, zynde het cene, een grazcn-

'
'

de, en het andere^een herkawendkoet je , zeer

fraay en uitvoerig met rood kryt geteekend,

door A. v. D. VEf.DE.

t . • -*243« Een dito, een flaand en een leggend koet je,

^ *" uitvoerig met zwart kryt geteekend, door P.

POTTER.

£ \ ~ '-I244- Een herder rydende op een muylezel , zeer

fraay met zwart kryt , geteekent door N.

BERCHEM.

1245. Twee fluks fludien, met zwart kryt, ver-

/ beeldende leggende koeien , door A. van

iSnuU DE VELDEN'

L124Ö. Twee dito, zynde met dito, het eenen 3

drie leggende fchaapen , en het ander een leg-

gend koetje, doorP. potter.

No. 124'^
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No.
[247. Drie dito met rood kryt, een belaadea

eezel, een leggend fchaap, en een flapend

hondje, door A. v. d. velde. ^
1248. Twee fludie blaatjes , uytvoerig met zwart

,

K ° '

kryt, door W. romyn. ^

[249. Twee fluks, een ftaand koetje, door A;
cüyp , en een muyleezel , door C. saftlee-

ven, beydenfix met zwart kryt geteekend,

en lugtig gewaflèn.

^250. Een leggend koetje, en een ram, op blaauw

papier geteekend door J. M. cock, en een

oflekop, te zamen twee fluks. / ; / *? : —

1251. twee fluks, een fludie blaatje, op gekleurd

papier , en een veldgezicht met twee koet-

jes, inooftind. inkt gewaflèn. ' ^V*~*^ v-4 ï? : //f

Konfti



)
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Konftboek Q.

Ineen Jugtleeren band, met Goud, op plat, fa.

houdende verfcheyden Landfchappen , en Gezig-

ten, alle door Ntderlanêfcbe Meeflers.

No.
^252. Gczigt van de ganze markt, opdewaag,te

Ucregt , uitvoerig met ooft ind. inkt en roec

y • ' * " ƒ geteekend/, door j. db bêyer.

VM53. Een dito, van de beezembrug,opdewaag,
en ganze markt, te Utregt , met dito, zynde
een weerga, door denzelven.

C\ : LO : —- 1254. Een dito, te Emmerik, aan den Ryn,meC
ooft ind. inkt geteekend , door denzelven.

2. I l> ' —1255. Een dito, te Emmerik, met dito, door
denzelven.

^6 : - •— 1256. Twee ftuks, van de 12 maanden , van het
jaar, uitvoerig met roet geteekend, door' A.
V. EVERDINCEN.

*ZJ ." Ci> : -«1257. Twee dito, dito, door denzelven.

^0 1 - • -1258. Twee dito, dito, door denzelven.

$? ; 5 »
-J259» Twee dito, dito, door denzelven.

--* . _^ï6o< Een dito, dko, tloor denzelven.

^ J V261. Een dito, dito, door denzelven.

NO. X2$2.
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1262. Twee fluks, van de 12 maanden, van hztjf^Z- i^> i

jaar, met ooft ind. inkt, door A. v. Ever-
dingen.

A_

1253. Twee land fchapjes, met paardjes, uitvoe- ^& '- "&l ~~

rig met ooft ind. inkt geceekend , door A, ter
himpel.

12(54. Twee dito, met dito, met beeldjes geftof- j ' jC '
.

feert, door denzelven.

1205. een véldoverfte te paart, by een tent, voor • _ • —
zig eenige ruyters, en een pauker te paart,

verder een campement, uytvoerig met ooft

ind. inkt door A. ter himpel.

1265. twee ftuks op een bladt , verbeeldende* JZ,
-' - 1 -

heeren te paart, ineen landfchap, met dito

door denzelven.

•267. een mantepaardt, verder eenige gebou-
wen, met dito, door denzelven.

f J ' { 5 : -
1268- een Campementje met ruyters te paart, ia

een Landfchap, met dito , door denzelven.

169. Een knegt, lydende twee gefaadelde paar-
den , met dito , zynde een weerga, door
denzelven.

[270. Geilgt van de vervalle boerdery , in de
kalfjes laan , uytvoerig met dito

,"

door G.
TOORENBÜRG.

1^0. 12*21.

._ X .
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JT.' - • _JT " 1271. Een gefigt van een hoffteede , langs eert

fraaije vyver te zien , uytvoerig met dito 4

door denzelven.

,1272 Een landfchap met geboomten en verfchy-

den beeldjes geftoffeert , verder gebouwed

/ .' i S'
.'

en gebergten , uytvoerig met roet geteekenc

door D KUYl'ERS.

^273. Een dito met dito, in alles behandelt als

de voorgaande, met dito , door denzeiven

zynde een weerga.

1274. Een landfchap met een boere wooning en

verder ftoffagie , met ooft ind, inkt , geteekenc

door C. ZAFTLEE\EN./ : 10: -

>75. Een dito aan een watertje , alwaar een

vaartuyg gekalefaat word , met dito, zyude

een weerga, door denzelven.

i*7& Een gezigt, genaamd het Stroompje, by
*2 ; - »w t den Heer van Mollem , te Utregt, met dito,

denzelven.
tden na

door de

77. Dito, buyten de Tolfleegpoort, te Utregt,

met dito , zynde een weerga , door denzelven.

I \ f£ • —1278. Een fchuytemakers werf , verder eenige

wooningen met dito, door denzelven.

Ï279 Twee fluks landfehapjes, op een blad, met

beeldjes en beeften geftoffeerd , met ooft ind.

inkt geteekend, doorj. v. d. meer
lo. 128a
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fco.

t28o. Twee fluks dito, metverfchèydeftoffagie,

met dito , door denzelven.

1281, Twee dito* dito, met dito, door denzel-

ven.

1822. Een boeren dorp, aan een flil water, met

verfcheyden vaartuygen , met ooft ind. inkt

geteekend, door N. wicart.

[283 Een dito, dito, waar by eenigevifiers, en

zylende fcheepen, met dito, zyndt een weer-

ga , door denzelven.

1284. Twee fluks, opeen Wad, verbeeldende 'c M , ^
Coggehuys, en de Admiralityt , te Meeden- '

blik, uitvoerig met ooft lnd. ink, geteekend,

door C pronk.

1285. Twee dito, het riddermatige huys Pratten- % *

burg ; en het huys Emmikhuyzen, met dito,

door J. DE BEYEK.

1286. Twee dito, het dorp Cokkenje, langs, de
langevlietze vaart , en het zelve dorp, langs

de byleveldfehe vaart, met dito, doordenzel-
ven.

1287. Het nonöenklooftér, franfche , en hoofd- b ' ~~

kerk, in degrave, en ftadhuys, en hoofd-
wagt, in dito, uitvoerig met dito geteekendi

door A. DE HAAN.

X No. itfe.
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• 1288, Twee fluks op een blad, het huys en dorp

fcherpenzeel ; met dito , door J. de beyer.

3 ' LO ' - I28° Twee dito, het raadhuys ; en de groote

kerk, te Dordregt, met dito, door C pronk.

3 • -
't —1290 Twee dito, het huys te Berlikum, en de

kerk, te dito, met dito, door denaelven.

3 * ~ • - 1291. Twee dito, deCommandery;enhetkafteel

te Montfoort , met dito , door J, de beyer.

A',lo: - 1292. Twee dito, de nieuwe Poort; en de Lin«

fchooter Poort, te Oudewater, met dito,

door H. DE WINTER.

-^ '. Li) '- -I2P3 Twee dit0
» %™& tc Goes

» op de wal,

en Oudekerk , en het huys van de Heer Bad-

dart, met dito, door C. pronk.

^ » L • ^1294. Twee dito, het kafteel Kinkelenburg , by
Bcmel , en voorpoort des kafteelsDorneburg,

met dito, door J. de beyer.

£ : 75*; — 1295. Twee dito, de kerk te Langerak, en het

flot te dito, met dito, door H spilman.

3 ! — l «*» 1290*. Twee dito, overblyffel, van het huys Ley-

enburg , by Heukelom , en de Doelen te

Gorkum , van agter , met dito , door den-

zelven.

3 ; Lv ; --^1297. Twee diïo, de L. v. kerk , en S. Nicolaas

kerk»
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kerk, teMaftrigt, en de ingang van de St.

Pieters berg, te dito, met dito , door den-

zelven.

1298. Twee dito , de kerk in het dorp Keppel, en / ^ ; f l
—

de kerk in het dorp Relhem, met dito, doorJ

denzelven.

1299. Twee dito, de kerk te Krimpen, aan de

lek , en het dorp Lekkerkerk, met dito, door

H. spilman.

1300. Twee dito, den droogen Abdftooren , te

Zutplien , en de booge, booven den Eerkei

,

te dito, met dito geteekent,-door J.debeyer.

1301. Twee dito, het huys te Altena, by Delft,

en het dorp Pynaker, met dito, door A. de

haan.

1302 Twee dito , het dorp Vleuten , en Willige

Langerak, met dito, door H. spilman.

1303. Twee dito, verbeeldende St. Maartensdyk,

met dito , door C pronk

1304 Twee dito , Oudenbofch ; en oud Gaftel,

met dito , door A. de haan.

1305. Twee dito, de Stad ; en Markt, te Aam-
hem , met dito, door J. de bkyer.

1306". Twee dito, het!huys te Teyligen, en de

Y a brug

? - •

$ 14) :-

L t •
-

z : £-

1 ; l#:

1 : w :

2 : ft'

> :
14.'
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brug van het zelve huys van binnen , met di-

to, door A. DE HAAN.

| ; l
£ '~ -?I3°7- Twee dito, groot Poelgeefl, en dito, van

* agter te zien, met dito, door denzelven.

I \ l4f '- - 1308* Twee dito, het adelyk {lift Bynderen, en

de kerk , te Rykfel , met dito , door H.
spilman.

1 '. - \ — 1309. Twee dito, het huys te Berlikum , en het

adelyk (lift Bynderen, met dito, door den-

zelven.

\
"

14) • ^ 1310. Twee dito , het huys te Vöogelenzang , ea

de Hoffrecde Marienbofch, met dito, door

denzelven.

ƒ . /*. — J3 11 ' Twee dito, Lekkerland , en Streefkerk,

«^ " met dito, door denzelven.

ƒ » _ r _ 131 2. Twee dito, het dorp Velp , en het dorp

Reede, met dito, dóór J. de rever.

£"
. r » _ 131 3. Twee dito , St. Paakrat , en Oudtdorp,

met dito, door G. pronk.

# r __ » w J314. Twee dito * het dorp Geefteren , en kapelle

te Linden, met dito, door J. de beyer.

1315 Twee dito, Biervliet, en afbeeldfel van

Willem Beuckelsz., naar het glas in de kerk

te Biervliet, geteekent met dito, door A.

1>E HAAN.
-No. 131$,



van TEKENINGEN. 341

No. /°
1316. Twee dito, Maftrigt, en Wyk, over Mas- f

^ - *^* -

trigc, met dito, door J. de bever, w'

1317. Twee dito, Groot-Ammers , en het veer 3 .' /i>
r -

te Schoonhoven , met dito , door H. spil-

man.

1318. Twee dito, den rooden tooren , aan twee 3 - "~ - —
verfchillende zyden te zien, met.dico , door
C. PRONK.

£3i°« Twee dito, Beek, en Diem, met dito,
door J. DE BEYER.

K3 20. Twee dito, kruyttooren, zyode een over- *** * ^ *

blyffel van het kafteel te Schoonhoven , en
de doelen te dito, met dito, door H. spilman.

E-32r. Een dito, verbeeldende Lexmonde, met di-

to, door denzelven.

Ï322. Eenheuvelagtiglandfchap,metgeboomten,
gebouwen, en verder ftoffagie,fïx met de pen 3 : #* - -

en ooft ind. inktgeteekend , doorJ. M. munts.

^323. Eenbofchagtiglandfchap, met verfcheyden
beeldjes: ter zyden een waterval, met dito,
zynde een weerga, door denzelven.

ƒ324. Een landfehap, met geboomten , by een ri-

vier een hengelaar, verder gebouwen, en ge-
bergten, uitvoerig met zwart kryt en ooft
ind. inkt geteekend, door J. Janzon.

y 3 ^Mc^w.
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\^ 1325. Een dito, fraay van ordinantie, zyndeeea

^A \ — C— weerga toe de vorige roet dito, door denzclven.

1326. Twee fluks op een blad, landfchapjes,met

J?
'. ?' — piagtigc palyzen, en geboomten, uitvoerig

met de pen en ooft ind. inkt geteekend ,door

J. M. MüNTS.
|

j*
$

. A\ „ 3327 Twee dito, met dito, landfehappen, inal*

^
les behandeld als de voorgaande , door den-

zelven.

T328. Twee dito, met fraayethuyngezigten,met

£ ' L0 ' ^> dit0
'
door denzelven '

I4329. Twee dito duynagtige landfehappen , uyt.

voerjg met ooft ind. inkt geteekend, door J.

JANSON»

1330. Een ty teltje, verbeeldende een herberg van

r __ jjj t
C binnen, met dito, door S. fokke

C^33X. Twee ftuks, met rivieren, en andere ge-

bouwen, met dito, door J unoelbagh.

Koniïi
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Konftboek R.

In een rood Jugtleeren Band, met Verguld op

het plat, vervattende fraaye Bybelfcbe His.

torieele- en andere Ordinantien, beneevens

verfcbeiden Tytels en Vignetten; alle

door Neederlandfcbe Meefters.

1332. Een knielende heremiet , by een hoogten ^
van aarden , waar op een crufifix , en een f
doodshooft geplaatft zyn, fraay met de pen, ƒ s ;

£"

geteekend en gewaiTen , met geele ooft ind.

inkt, door A. bloemaert.

1333. Een wedergade van de voorgaande , ver-

beeldende een priefter, die de Hoftie in zyn

handen houd ; ftaande voor het altaar, door

denzelven»

£334. Een ordonnantie, uyt het Martelaarsboekr
in het zelven vertoond een Martelaar, aan

een ftaak gebonden, om verbrand te werden,

terwyl een andere geknield legt, verders ziet

men verfcheyden aanfchouwers , uytvoerig

met ooft ind. inkt gewaffen, door J. v. d.

ulft.

£335 Eenige fpeelende kindertjes , zynde een

zinnebeeld op den zoomer , fix met de pen

,

gewaffen , en met wit gehoogt , op gekleurc

papier, door J. de wit.

_ Y 4 __ &Q. -1330V

J ; - : -
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. A , ^ 4336 Jofephj kaftende de voeten van het kinde-*

ken Jefus, dat gezeeten is op den fchoot van,

Maria, in een landfchap , met de pen, eo

gewaden met poft ind. inkt , op blaauw pa-

pier , door HALLé.

1337. Afbeelding van de aardbeeving te Smirna,

fïx met de pen geteekend , en gewaffen met

ooft ind. inkt , door J luyken.

339 Een ryke ordonnantie , verbeeldende een

Romeynfche offerhanden, in de manier van

de voorgaande, door denzelven.

339 Een der werken van Barmhartigheid
, ge-

teemend als vopren, door denzelven.

40 Twee, uy t 's menfehen begin , midden en
eynden, met dito, door denzelven.

) \ - \ —334 1 - Twee, uyt de Jaarboeken, of Cronyke,

met dito, door denzelven.

1342. Twee, uyt de hiftorje der ^Martelaaren ,

ir , u met dito , door denzelven.
1

'
~ ' 1

*I343» Twee ftuks, een uyt het leeven der door-

. lugtige mannen , en een ander , beyden fix

met de pen geteekend, door denzelven.

'JS *
,'^""*344» Twee ftuks zinnebeeldige voorwerpen ,

fraay en uytvoerig met de pen geteekend

,

door denzelven

No. 134;.

13
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1345. Twee ftuks hiftorieelen dito , door tien-

zelven.

X:-

I346. Een tuyngezicht, waar in men ziet op den

voqrgrond, een man, die een jong heer fchynt

%e onderhouden , over eenige bloemen , uyt- *2 * f/$ l -

voerig met de pen , en gewaflen met ooft ind.

inkt, door v. d. vinne.

J347. Een pragpig vertrek, walr in verbeeld is,

een oud man, zittende aan een wel toebereyde

tafel, in de manier van de voorgaande, door

denzelven.

[348. St. Benedi&us, zeegenende een Koning,

die geknield legt , verzeld van eenige krygs- . 'f
%

lieden , met de pen en gewaflen , met ooft ind;

inkt, door P. de Joode.

-Ï349. Twee fluks chriftelyke ordinantien , uitvoe-

rig gewaflen , door C. schut, en een andere

door VERSCHURING.

1350 Een fraay tyteltje , geeftig van ordinantie, j ; y '*

en zeer uitvoerig, met ooft ind. inkt getee-

kend , door B. picart.

135 1. Een fraaye zinnebeeldige dito, uitvoerig 7 _' - .* —
met dito, door denzelven.

1352. Een dito, verbeeldende, daar Hercules, /*-,

de ondeugden gekluyflert heeft, uitvoerig,

met dito, door den /elven.

Y 5 No. 1353»
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j2 ' - * — J 3J3' Een dito, fraay van ordinantie, met zin-

nebeeldige voorwerpen , uitvoerig met dito

,

door denzelven.

5 : -%fi -*354 Een dit0 > zinnebeeldig, met verfcheyden

kindertjes, uitvoerig met dito, door denzel-

ven»

X • - * .1355- Een dito, vooreen werk van Ovidius, uit-

voerig met dito , door denzel . en.

2 ' 1$ l ~*356 ' Eencomedie tytelje, en een voor een treur-

spel, met dito, door denzelven.

1 t m • ^-1357. Drie fluks, op een blad, vignetten, en een

ander met een bybel gefchiedenis , uitvoerig

met dito , door denzelven.

pi : l/t) ; -1358. Drie fluks bybel vignetten, en twee ande-

ren, uitvoerig met dito , door denzelven.

; : **:«3

1359» Twee fluks tyteltjes, uitvoerig met ooft

ind. inkt geteekend , door S fokke. met de

prenrjes.

F360. Twee dito, vignetten, op een blad, met

dito, door denzelven,en 4 anderen op een blad,

door A. v. d, laan. met dito.

" 9/y
'

'

—7361. Een 'fraay zinnebeeldig tytelje, uitvoerig,

met dito, door J. wandelaar, met 't prent-

je , en een zinnebeeldig opdragt vignet, met

dito.

No. 1362.
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1362 Een zinnebeeldige tytel, vancoiRéE, en /
L twee fluks dito, geteekend, door een ander. > J. •

V33 Een fraay tyteltje, met verfcheyden beeld-

jes, uitvoerig met dito, door R. vinkelÈs"

v>

1364, Twee fluks, fraaye zinnebeeldige vignet- S - l Ï7 -

ten, met dito, door denzelven.

[365 De krooning van Lodewyk, de XV. en

dito, van de Prins, van HeflenkaiTel, uitvoe-

rig met dito, door A. v. d. laan, met de " * *f4 -<

prentjes,

13ÖÖ. Twee fluks tyteltjes , uytyoerig met ooft

ind. inkt geteekend, door tidemaw.

1357. Een tyteltje, met verfcheyden beeldjes, ia £f f.
een tuyngezigt, uytvoerig met de pen en roet

geteekend , door H. gravelot.

ƒ368 Een bruyjofts tyteltje, doorP. tanje , en
een ander het flandbeeld van Lodewyk den
XIV. met oofl ind. inkt geteekend , door jpe-

FEUIN. J '. -

:

1359. Twee fluks tyteltjes, Sjyt de Tellemachus,
uytvoerig met dito, door J. folkema.

1370- Twee dito tyteltjes, uytvoerig geteekend

,

met dito, door tiedfman.

1371» Een tyteltje, voor een geneeskundig werk-

je,
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Ho.

- je, en een verbeeldende Adam en Eva in hefc

/ paradys, mee dito, door J folk ema.

J372. Een dito , verbeeldende de verkondiging

der Geboorten , met dito, door J. Goeroe.

[373. Twee fluks bybelvignetten , met ornamen-

ten . met dito geteekend, doorB. pjcart.

3374. Twee dito, een zinnebeeldig tyteltje, uit*

voerig met ooft ind. inkt geteekend , door

O. ELLroER, en een fraay ornament tyteltje,

met dito geteekeDd, door J. de bosch.

1375. Twee fluks zinnebeeldige vignetten , uyt-

voerig mts dito geteekend , door tiedeman.

1376. Sufanoa tot onkuysheid verzogt , uytvoerig

met zwart kryt geteekend , door A. v. d.

werff.

-*377* Een landman te paard , uytvoerig met de

pen geteekend , door B.

1378. Twee fluks hiflorieele ordonantien , uyt

Ovidius, uytvoerig met ooft ind inkt getee-

kend, in de manier van B, picart.

1079. Ren leggend hoornbseft . met rood en zwart
*~ kryt geteekend, en weinig gecouleurd, door

C. ZAFTLEEVEN.

1380. Een fhidie» met Leeuwen , fix met de pen

,

en
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Ko.
.en gewaflen , door P. P. rubbens , en twee

s_ andere ftudien.
/
^—

>

x38 1 . Het pourcrait van den Cardinaal Béntivogüo , *-# , % » -

door J. bisschop» y ~/

1382. Twee (tuks ftudien, met watervoogels

,

meefterlyk met ooft ind.inkt geteekend, door

A. schouman.
%m

1383- Twee dito, dito, met vogels, in een hof- J G ' *$ -

gezigt, met dito, door denzelven. KjS

1384. Twee dito, met land- en watervogels, mee £ ; 5
"

dito , door denzelven.
H

1385. Twee fraayeordonantien, met dito, door 3* **•

denzelven. *

51385. Twee gezigten , 't eene van 't dorp ter b '* t>\

Hey, en 't andere van Catwyk binnen, door

P. C. LA FARGUE.

2*1385. Twee dito gezigten, buiten Looaduinc, -v **- "

door denzelven. J j ï: -

Konifc
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Konftboek S./;

/

In een Jugtleeren band, met Goudt op plat 9 daat'

in geplaats veelderley zoorten van Capellen^ en

Vogels , door Neerderlandfcbe Meeflers^ alle

met hunne natuurlyfa Couleuren, geteekend.

No.

tf ; 1$ ƒ -1386 Een krans met veelderley zoorten van bloe-

men, en difierenten inzeftens, natuurlykmet

waterverven geteekend, door S merian.

2 *. IV \ —1387. Een tak, metkarzen, waarop een ryp, ca-

pel fpinzel, en poppetje , geteekend , als de

voorgaande, door dezelve.

^388. Een blaatje, met twee rypen, fpinzels, en

een capel , geteekend als de voorgaande , door

dezelve.

V^ e

V3B9. Een dito, met een zy wurm , op een blad

,

met zyn fpinzel capel , en poppetje , getekent

als het voorgaande, door dezelve.

1390. Een takje, met het bloeyzel van den beffen,

boom , waar op twee capelle poppetjes, en de

Q ' _ . J) ryp, geteekend als het voorgaande, door de-

zelve.

[391. Een ligt paars bloemetje , met zyn ryp ca-

pel fpinzel , en poppetje , geteekend als de

voorgaande, door dezelve,

•> No. 1392;
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fog 2 . Een boom bloeyzel, met zyn capelle, ry-
j

/ pe, en poppetjes, geteekend als de voorgaan-' <j r ^,
J de, door dezelve. *J

[1393. Een geel bloemetje, met zyn capel, ryp,

^ en poppetjes, geteekend als het voorgaande,

door dezelve.

1394. Een diftelblom, met zyn vliegen, rypen. en

poppetjes, geteekend als de voorgaande, door ~ , _ ; «

dezelve. (^ J
^1395. Een blaauw bloemmetje, met capelle rypen,

LL en poppen ,
geteekend als de voorgaande , door

dezelve.

1396. Een boom bloeyzel, waar by een ryp, ca.

Lpel,
fpinzel, en pop, geteekend als de voor*

gaande, door dezelve.

07. Een geel bloemetje, waar op zit, hetrood

weeskind, en een ander capel, rypfpienzel,

en pop, geteekend als de voorgaande, door

dezelve.

1 398. Een dubbelde muurblom , met capellen , ryp ,

en pop, geteekend als de voorgaande, door > t

dezelve.

1399. Een ligt geel blommetje, waar by een ca-

pel, ryp, en pop, en andere infe&ens, ge*

teekend als 't voorgaande , door dezelve.

No. 1400.

ft
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No.
1400. Een peere bloéy fel , met een capel, ryp>

fpinfel , en pop ,
geteekend in de manier als

de voorgaande , door dezelve.

j.01 . Een plant , met eenige capellen , rypen , fpin-

fel, en poppen, geteekend als de voorgaande,

door dezelve.

1402. Een ligt paars blommetje , met een vlieg,

ryp, en pop, geteekend als de voorgaande,

door dezelve.

1403 Een peere bloeyfel , met capel, ryp, fpfr>

fel en pop , geteekend als de voorgaande,

door dezelve.

1404 Een dito paars blommetje , waar by een

' capel, ryp, en pop, geteekend in de manier

• p - • J als de voorgaande, door dezelve.

1405 Een blom, waar by een ryp, capel fpinzel-
's*- en pop, gete^cer.d in de manier als het voor-

gemelde, door dezelve.

/I4oo\ Een plantgewas, met capellen ,'fornen,ry-

- -/ pen, en poppen, geteekend als het voorgaande,

• •* ~ § door dezelve.

f
1407- Een ander dito, met capellen, rypen,en pon.

X^ pen, geteekend als de voorgaande, door de*

zelve.

f £ • . • Ji^ot. Eenlandfchap, op den tweeden grond, ziet

f

ris5
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No.
men eenige huyzen , fchynende een brouwe-

ry tezyn, door dien daar een putftoel by

ftaat, ftaandeaan een watertje, alwaar eeni-

ge eenden in zwemmen, op den voorgrond ,

ïtaat een lepelaar, en een ojevaar, meteen

kikkert in zyn bek, verder eenige eenden,

en ter regte zyde een pitoor , en een ryger,

fraay en uitvoerig met waterverven gefchil-

derc , door J. bronkhorst.

1409

.

Een dito , met eenige haanen , en hennen , een

haan, ftaande op een hek te kraayen , getee»

kend in de manier als de voorgaande, ddor

denzelven.

1410. Een dito, met een watertje, met eenige een-

den, geteekend in de manier als de voorgaan-

de, door denzelven.

[411. Een dito, omtrend denzelven, met wey-

nig verandering, als de voorgaande geteekent*

door denzelven* £ J

.12. Een landfchap, met een haan, en eenige

hennen, geteekend als de voorgaande, door"

denzelven*

1413 Een fraay landfchapje, meteenboerehuys,

/ ftaande in zwaar geboomte , op den voorgrond

ziet men tweecallecoenen, en hennen , uitvoe-

V rïg» geteekent als de voorgaande, doörden-

\4selven.
? __—Üo, 1414.
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414, Een dito, dko, waar in twee calcoenen, eri

hennc, geteekend en niet minder fraay als de

voorgaande, door denzeiven.

yZ 1 - /— 1415. Een dito, waarin een ysvogelzit, op een

tak, en een vogeltje, een quikftaart (laat , op

den voorgrond geteekend in de manier als de

voorgaande , door denzeiven.

J1416.

Een vogel , zittende op een tak van een

( fparreboom, fraay met waterverven gefchrl-

; £\' —
J

dert, door Agricola.

(1417. Een ander dito, zittende op een tak van

een boom, geteekend in de manier als de voor-

gaande, door denzeiven,

141 8. Eenbouquet, met verfcheyden bloemen, als

/ / witte irias, renonkel , en andere bloemen,

j/b ' bQ - *\ ^rag cig met waterverven gefchildert, door

} denzeiven.

I1410. Een dito, met een angelïer, ooft ind.

kors, en een violier, zynde niet minder dan

de voorgaande, door denzeiven.

f-
f420. Een renonkel, waar by een capel, getee-

kend als de voorgaande, door denzeiven,

met een witte grond.

$21. Een tulp, met eenige inzetten s, geteekend

"als de voorgaande, door denzeiven, meteen

witte grond.

No. 1422,
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No.
1422. Een mos, en een koolmees, zittende op een

tak van een boom, fraay met waterverven ge-y V; f'•

fchildert , door haag. %m/ '

[423. Een zee putter, en een mannetjes zys, ge-

geteekend als de voorgaande , door denzelven.

1424. Een littauwfche diftelvink, een baartman- l/ö -' J -
~

netje, manen wyf, zittende opeen tak vin

een boom , fraay en uitvoerig gefchildertals

de voorgaande, door bronkhorst.

2

1425. Een fperwer,en tweeandere vogels, zittende

op een tak van een boom, en een ander vogel,

flaande op het land, uitvoerig met waterver-

ven geteekend , door rob.

(.26. Een hop vogel , geele lyfler , en een put-

ter, met een ander vogel, zittende op takken

van een boom , getekend in de manier als de

voorgaande, door denzelven.

1427. Een bouquet" met bloemen , als een roode

roos, angelier, violier, hanekam en laterus

,

uytvoerig met waterverven geteekend , door */4
O WYNEN

^28. Een dito, met dito, als een witte grifant 9

een dubbelde Africaan , Auriculaar, Balfe-

miene, en andere bloemen , geteekend in de

manier als de voorgaande, door denzelven.

Z 2 No. 1429.
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*f: u>:

No.
j . _ r ^ j^q. Een landfehap, met een boom, waar op

een mos, en een koolmees zit, eenquikftaarc

llaac 'er op de grond , met waterverven ge-

teekend , door P. withoos.

2 * - • 1430. Een bergagtig landfehap, met twee vreem-

de vogels, op den voorgrond, cninhetver-

fchiet hoog gebergte , kragtig en fraay mee

waterverven gefchilderd, door v. royen.

1431. Een weflindies vogeltje , zictende op een

tak van een boom , uytvoerig en natuurlyk

met waterverven gefchilderd, door J eronk-

HORST»

1432, Een ander dito, zittende mede op een tak

van een boom , getekend in de manier als de

voorgaande, door denzelven.

[433. Fen landfehap, op den voorgrond flaat een

calcoenze haan , phezant, poelepetaad, een

haanjneteenige hennen, uitvoerig met water-

verven gefchildert, door M. de heer.

2, ' IA ' >"-ï434 Een tak waarop zit, een koolmees, putter,

en een mannetjes baartman, geteekendin de

manier als de voorgemelde, door P. withoos.

1435. Een landfehap, met een pauw, haan, en

hennen, met waterverven geteekend, doorP.

HOLSTYN.

~"No. 1435.

c. i'-
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f
1435. Een Iandfchap, met een watertje, waar by >^ ' 7

eenige eenden , met waterverven geteekcnd , J
door A. v. borsum. **-^

1437 Een bouquet, met eenige bloemen, uirvoe- -* - *5
rig met waterverven geteekend , door M. C. v.

ROJEN.

1438. 39- Twee,zyndein het eene eenweftindi -2 * '" •

fche lyfter, en een winterkoning, en in het

andere een koolmees , en een mos, zittende

op takken van bomen, beyde met waterverven,

geteekend, door A. drost.

1440. Een tak, met ftokroozen, fraay met water- ^
S verven door J. v. hüyzüm. jf l f * '

^ï44r. Twee, op een blad gehegt, zynde in het

eene een hond , waar voor twee eenden op vlie-

gen , fix met de pen geteekend , door M. de
HONDECOETER.

1442. Twee ftuks met pauwen, fraay met ooft - - jé ;.-

ind. inkt gewaiTen , door denzelven.

1443 Een landfchnp, in het zelve ziet men een % '.—"'*

clokhen, met kuykens, een pauw, zit er op
een (leen, verder een pauw, en een papegay,

en ter linke zyde een fraay verfchiet, uit-

voerig met waterverven geteekend, door J.

tfEEN'CK.

Z 3 No. 1444.
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% * 2444. Twee,zynde het eene een bril eend , en het

andere een flobber eend, beyde flaande op

een landtje, by een watertje, uitvoerig en

fraay geteekend als de voorgaande, door den-

zelven.

ï

n -j l "1445- v
»
7ier fluks dïverfe teekeningen.

Omflag T.JjA:~l-
Inhoudende, 88. ftuks teekeningen, door S.

schynvoet, uitvoerig met de pen, ooft ind. inkt,

en roet geteekend, zynde fraaye afbeeldingen,

van bruylofts tytels , graftombes , eerezuylen , va-

zen , enz. van verfchillende groote, allen gehegt

op 35 bladen geroet papier, zullende dit werk,

waar naar de prenten gegraveerd zyn, in een koop

geveyld worden.

Omflag U.JJ :j$:~

Inhoudende de afbeeldingen, of pourtraiten ,

van de graven, van Holland, enz. uitvoerig mee

ooft ind inkt geteekend , beftaande met de tytel,

in 34 ftuks, dewelken in een koop zullen verkogt

werden. ^
Omflag Vy- J : - :

-

Vervattende diverfche teekeningen, dewelke

>y koopjes verkogt zullen worden.

PRENT-

f:JS:^
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CATALOGUS
eener fraaye

VERZ AMELIN G
VAN

PRENTKONST.

Omflag N°. h

Inhoudende fraaye Capitaalen Prenten , naar

Franfcbe en Nederlandfcbe Meefters,

No.
I. Vier fluks capitaalen zwartekonftprenten, naar

de fchilderyen van de Ridder van der JFcrf%

uyt de gallery van Dufleldorp , door J. E,

HAID.

p; Twee fluks, verbeeldende Colére d'Achille,

en 1'adieu d'Hettor, & d'Andromaque , naar

yf, Coypel> door N. tardieu.

3. Een dito, verbeeldende Bachus en Ariadne,

naar dito, door G. audran.

4. Een dito, Athalia in den tempel, naar dito,

door J. AUDRAN.

Z 5 No. 5.
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5. i'Ercbarquement pour Cythere, naar A. TFat.

teaiii door tardieu.

<5. I'/iccordéede village, naar dito, door N. de

LARMESIN.

7 La Mariée — C N.

COCHIN.

8. Les plaifïers du Bal, > scottin.

9, Le bal champeftre , - dito»

10 Monfr. Grandval, ten voeten uyt , (taande in

een tuyngezigt , naar Lancret, door J. Ph.

LE DAS»

11. Le jeu de Colin Mailiard , naar dito, door

C. N. COCHIN»

12. Repas Italien , naar dito, door J. Ph. lebas.

13. Les different Travaux d'un port de mer, naar

J. Verntty door J. DAuixé.

14. Lepelerinage, naar dito, door denzelven.

15. Vue des galleres de Naples, naar dito, door

J. Ph. le bas»

16. Vue de Naples, naar dito, door denzelven.

17. Vue des environs de Naples, en fete fur le

tibreaRome 3 twee fluks, naar dito, door

P. J. DURET.
No. 18;
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No.
18. Vieux fort d'Italie, en la pêche auFanal,

naar dito , door denzelven,

19. Een rotsagtig landfchap, waar by een water-

val, naar dito, door L. J. cathelin.

20. Ifles de 1'Archipel , naar dito , door la char-
PENTIER.

21. Een ftorm op zee, by ftrand; naar dito, door

J. J FLÏPART.

%z. Port de mer d'Italie, naar dico , door J. P^.
LE BAS*

23. Departpour la Pêche, naar dito, door den-

zelven.

24. Een florm op zee, naar dito, door T.mayor.

2$. Blanchifferie Xe vue de Flandre , naarZ). Te»

niers* door J. Ph. le bas.

26. Vue d' Anvers , on X Ie de Flandre , naar

dito, door denzelven. -/ y

Om.
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Omflag N°. 2.

Inhoudende zeer fraaye , en welgeconditioneerde

zwarte Konftprenten , door Ardell , Hou-

fton, Pether, van Bleek , Smith, en

andere.

No. _ .

27. De tyd kortende, de vleugels van Cupido,

door ardell, naar van Dyk , proef en om-

berdruk.

28. Een binnehuys, waar in twee vrouwen en een

kind, in de wieg, by een kaars ligt , door

dito, naar rembrant.

29. Rachel Counteft , of Southampon , door dito ,

naar van dyk.

30. Twee fluks , Lady Grammont , en Lady MiddJe-

ton^ door dito, naar P. lely.

31. Twee dito, Ghhmonda en Lifabeiha , door

denzelven.

32. De vrouw van P. P. Rubbens , door denzel-

ven ," proefdruk.

33. Een zittende dame, met een kluwetje fayet,

door dito , naar ^oUs.

34. Ehzabeth , counteff of Berkky , door den-

zelveih

3J. The country raaid, door dito.
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No.
36. Do. Tbcmas Herring, door den zelven;

37. John. Earl of Rothes, door denzelven.

38. Een dane, met een hoedje op, door den-

zelven.

39. Lady Fcrtesque , door denzelven.

40. Robert Lord Hen/y, door denzelven.

41. Lord Sackville 9 door denzelven, proefdruk.

42. Ducde.V/vtfr«o«, door denzelven , proefdruk.

43 Mr. Levier , door denzelven , proefdruk.

44. Robert Monckton , door denzelven.

45, John.Lockhart, door denzelven.

45. Tfcwry fö*, door denzelven.

47. Martin Folkes , door denzelven.

48. Charles Saunders , door denzelven.

49. William fféntzuorth, door denzelven.

50. Mrs. Furner y door denzelven.

51. Prins Edward, en eenander , door denzelven,

52. L. F. Reynier 9 comte de Gueichy,door^f/-

yó», proefdruk.

53. The Burgomaftcr, door dito naarA.v.ostade*

No. 54.
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54. Twee fluks Mrs. Irwin, en een ander, doo:

denzelven.

55. Twee dito, Mrs. Trimer , proefdruk, en mis

Ben Hon, door denzelven.

$6. P Pontius, proef en letterdrük, door denzel-

ven.

37. Twee ftuks Georgc Bridges, en een ander, door

denzelven.

58. B. Franklin , ofPhiladelphia, door E. fischep.

$9. Paulus Sandy, door denzelven.

öo. ThcStudiom Fair , door denzelven.

61. Frederik de III. kooning vanPrUyzen, door

houston.

62, John HUI, door denzelven.

Ö3. De Graaf van Harcourt 9 door denzelven, eer»

fte gecorigeerde proefdruk.

64. Twee ftuks Old //ge, en lady, in Masquera-

de, door denzelven.

6$, Twee dito, de penne fnyder , en de man, met

het mes, door denzelven.

66. Het oefter mysje, door denzelven, proefdruk.

67. RïchardPendril, door denzelven.

No. 68-
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No.
ö8. William Romaine. door denzelven

, proefdruk.

69. Richard Robinfon^ door denzelven.

70. Lord Hetiry Bilfon^ door denzelven proefdruk.

71. William the V. Prinfe of oranje, door den-

zelven, naar T. P. .CHaag.

72. Marques, ofGrandby, door denzelven.

73. De admiraal Btng, door denzelven proefdruk.

74* Lord Temple, proefdruk, en George III. door

denzelven.

75. De drie gebroeders , Smiths, door pether.

76. Een mans portrait, in fpaanfchekleeding, door
denzelven.

77. The Muftcian , door J. G. haid.

78 Charles Pratte door denzelven.

79. The Boy , and Pidgeons, door C. phillips.

80. Een meysje, met een lammetje, door spits-

bury, proefdruk.

81. Catharina Macauly, door denzelven.

82. Een vrouwe portret , door denzelven proef.

druk.

23. Twee fluks zynde een binnehuys, alwaar een

vrouwt-
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No.

vrouwtje, by het vuur zit koeken te bakken,

door denzelven , na Mazu, proef- en letter-

druk.

84. Francis feymour , door dixon.

85. Mr. Kirly , door denzelven.

86. -— Betty, door denzelven, proefdruk.

87. Een land, waar in twee dames, meteen mand-

je met bloemen, door denzelven, naar Ry»

nolds.

88. 't Fluitfpeeldertje, door denzelven , naar F.

Hals.

8p. De fioolfpeelder, naar dito, proefdruk.

90. Een binnenhuys, met beelden, door corbet,

naar Rembrand.

91. Een corps de garde, door denzelven, naarC.

Troofi.

92. Twee fluks divers , door denzelven , naar

van Harp.

93. Crifm en Johnfon , door P. v. bleek.

Ön>
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Omflag N°. 3.

Inhoudende capitaale Prenten, alle na Wouerman
en Falens , door diverfe.

No.
108. Negen en taggentig fluks prenten , gegra-

veerd door J. mayreau, naar defchilderyen
van P/j. Wouerman , gemerkt van N o. 1, tot

89 incluys, benefFens de tytel , twee maal

,

en 't pourtret van Pb. Wouerman , door N.
dupuis, dewelke alle in een koop zullen ge-
veild worden, behoudens 'tregc, indien de-

zelve niet genoeg mogten gelden, om alsdan

ftuksgewyze te verkopen,

iop. Les fangliers Force«, door Ph. le eas, naar
Wouerman»

110. La chaflb alitalienne, door denzelven , dito.

111. Lepotaulait, door denzelven , dito.

112 Halte d'oficiers, door denzelven , dito.

lI3 de cavalerie, door denzelven, dito.

114. Attaque de troupeslegéres, door denzelven,
dito.

115. Le retour du marché, door R. strange,
naar dito.

H6. Retard de chafle, door beaumont, naar
dito.

Aa No. 117.
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No
117. AlteFlamandc, door beaumont, naar Wou-

erman.

11 & Rede d' armee decampée, door denzelven,

dito.

119. Lc marechal, en exercice, door denzelven .>

dico.

120. Altede cavallerie, door denzelven, dito.'

121. Defilce, de cavalerie, door denzelven, dito;

12.2. Lesnageurs, door denzelven , dito.

123. La pêche, door denzelven, dito.

124 Le voyageur altere, doordenzelven, dito.

125. PAparitiondeTange, auxaergers, door den-

zelven, dito.

126*. Garde avancée , &c. door aliamet , naar

dito.

127. Halte espanolle, door denzelven , dito.

128. Le repos des voyageurs, doorMoiTTE, naar

dito.

129. Cheveauxal'abreuvoir, doordenzelven, dito.

130. Vue de Hollande, en entree d'abreuvoir,
doorcAcmN, na dito, tweeiluks.

131. La ferme rlamande, door Ozanne, na dito.

No. 132,



van P ft E N T È N. 37:

No.
132. Les relais flamands, door denzelven, ditc»

133. La maiflbn, door laurent, na dito.

134.. Lesadieux, door denzelven , dito.

Ï35* Twee fluks, voyageur a!Iemand, en onaffe

marie , door patas , na dito.

136. Cavaliers en maraude, dooröASAN, na dito.

137. Laforeft dangereufe,door cousiN£T,nadito.

138. Les traveaux champetres, door denzelven,

dito.

130. Les voytüriers, door filloeul, na dito.

140. Enlevement d'un convoy, door ravenet, na

dito.

141. Voleurs de grands chemin, door CHEDiL,na

denzelven.

142. Een landfchap, met een man* zittende te

paard, door le masurier, na dito, proef- eü

letterdruk.

143. Neegen fluks, naar dito, Uit het cabinetj

van den hertog, de Choifeull.

144. Een terug komfl van de jagt, na dito, proef-

druk.

*45» Vyf fluks naar dito, doorj. visscher.

Aa a No. 14S.
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No.
14$. Drie fluks , naar dito , door J. moyreau ,

zynde No i. 7. en 26. van zyn werk.

147. Twee fluks 1' utile, accident, retour, de

Campagne, door filloeul, na C.vanFalem*

148. Priefe du heron , door LEBAs,nadenzeIven.

149. Depart de chafle, doordenzelven, dito.

150. Le chafteur fortuné , doordenzelven, dito.

ijl, Rendez vous du chaffe, doordenzelven, dito.

J> ''"
* ~ Omflag N°. 4.

Vervattende fraaye Prenten, alle naar J.

Vernet , en eenige naar Mettay , en

la Croix.

No.
ij2. Het portret, van Jofepb Vernet, door caï-

HEL1N.

353. Twee fluks , preme
* & feconde vue , du

mont cenis, doorcxiEREAu.

154, — — Vue des alpes, & des apenius

,

dOOr J. OUVRIER.

155. —-— Lespccheurs napalitains, & flo-

rentius, doorcouLET.

156". -— Labelle matinee, & ks plaifiers

del' eté, door denazeek, en martini.

No. 157.
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157. Les occurations du nvage, door J.P.lebas.

158. Een landfchap, met een hengelaar, door

denzelyen.

159. Twee fluks, les pecheurs a 1' ouvrage , &
maatre de Compagne, door daullö.

160. Arcdetitus, door virendrent.

iöf. Vier fluks gezigten, by Napels, doorBASAN.

162. Twee fluks, Agar, en Jonas, door tilliard.

1Ö3. —. Le ture qui regarde pccher, &
la greegue fortante du bain, door daulló.

104 Les pecheurs ala ligne , door bertaud.

165. Les jeunes blanchifeufes, door daudet.

1Ö6. Lesfuites d'un naafrage, door cousinet.

167. Twee fluks, la tempete &le calme, door

A. D***.

168. L' arrivée des pecheurs, door duret.

169. Twee fluks tems fercin , & les debris dü

naufrage , doorozANNE, & masquelier.

170. Port dechelle anfevant , door aveline.

171. Levaifleau en radoubement , doorBASAN;

172. Levaifleau foudroyé, door binet.

Aa 3 No. 173.
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No.
173 1' Aurored'un beau matin, door leveau*

174 Orgia cmpetfment, door rf.rteau.

175. Twee fluks, ie & 2e vue, des environs du

baijonne, doorLE veau.

Ï76. Pêche heureufe, door A, zing.

177. Les pecheurs corfes , door M D. ***.

378. Les pecheurs, des monts pyrenees, doorLE

VEAU.

179. Les amans a la pêche, door denzelvea.

180. Les jetteurs de filets, door coulet.

181. La jeune napolitaine a la pêche , door le

veau.

182. La rade, je vue d'Italie, door feradinr

Ï83. Twee ftuks, III« & IV* vue d'Italie, door

LE BAS.

XS4. Vc & VIe
, vue d'Italie, door

Helman en Masquelier.

ï85 . yile & VIII? , vue d'Italie,

door LE BAS.

1S6 IXe &Xe
, vue d'Italie, door

xlenzelven.

||j.
. XI«& XII*, vue- d'Italie, door

denzelven. No. 183.
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No.
18S Vier fluks , verbeeldende, de vier flonden

van den dag, door Aliamet.

r8o. Le choix du Poifïbn , door LE gouaz.

190. Les femmes a la pêche, doorLE vfau.

191. Cötespres de Civita Vechia, doorMiGER.

192. 1'Acqueduc Italien, door le veau.

193. Le pecheur encourage, door hill.

194. Naufrage pres de Naples , door de lon-

gueil. «

195. Lemercalme, door binazeek, proefdruk.

19 'S. Dezelve Letterdruk-

197. Les commercantsturcs, door cousinet.

198. Les Italienneslaborieufes, door aliamet.

199. Twee fluks, u & 2C vue de Marfeille, door

denzelven.

200. — du levant , door

ALIAMET.

201. Vue d'une rade d'ltalie, door duret.

202. — desenvironsdeTouIon, doorsERADiNT.

203. — du chateau St. Ange, door chense.

204. — proche de Génes, door godefroy.
Aa 4 JN'o. 20j.
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No.
205. Vaeprpche dumont ferrat, door leveaü;

206 La tempéte, door cousinet.

207. Tems orageux, door altamet.

208- La belle aprés dinée, door coulet.

209. Eeueil dangereux, door zing.

210. La gondolc Italienne, door duret;

211. — cuifine ambulante des matelats, door le

VEAU.

212. Incendienotturne, door aliamet.

213 Incendic d'un port, door coulet.

214 La belle nuit, door vivares.

215. Twee fluks, la pêche', Aa Filet , & a la

Ligne,

2I0
-

#
les pecheurs ltaliens , en de

weerga, door bertaud,

211

.

Ic & IIe vue des environs de

rochefort , door wallaert.

018, —

—

PortdeLivorne, en de weer-

ga, door S. FOKKE=

219. Een woelend en een Uil water,

door WEIROTTER.

NO. 22»,
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No.
220. zes fluks ftudiën , getrokken uyt de Fran-

fche zeehavens, door le bas en martin et.

221. Les bergers romains, door lf. veau, naar

Mettay.

222. Vue des environs de Napels, door delok-

cue il, na denzelven.

223. Le bacha en promenade, na denzelven.

224 Twee fluks, letybre, cc les orientaux, au-

bord du tybre , naar la Croix.

225. Are de triomphe de titus , naar denzelven.

226. Vue des refters d'un temple de Venus, naar

denzelven.

227. Vue pres pouzzol , naar denzelven.

228 1' Approche d'un port fortifie, naar danzel-

ven.

229. Twee fluks, vue du port deSt. Florent ,

& de calvi , naar denzelven.

230. —- . i e & u c vue du golfe de mefline

en ficile', naar denzelven.

«31. Levieutfort, & de weerga, naar

denzelven. 4?:

Aa 5 Om-
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Omflag No. 5.

No.
232, Inhoudende, honderd enzes fluks, prenten,

door verfcheyden plaatfnyders gegraveerd,

naar de fchilderyen , en teekeningen van A.

watteau, beftaande in fraaye landfchappen

,

hiflorifche, en andere voorwerpen, benee»

vens eenige ornamenten , dit werk zal in ee-

nen geveyld worden , behoudens het regt

,

zo daar niet genoeg voor gebooden raogt wer-

den , om als dan het zelven te breeken , en

I fluks gewyzen te verkoopen.

Omflag N°. 6.

Waar in leggen fraaye Moderne franfche Pren-

ten , alk naar Neerderlandfche Meefters.
r

No.
233. Le chirurgien flamand, naar Temer'sm

234..|Laimaifon ruflique, naar denzelven.

235. Eenlandfchap, met vrolyke landlieden, naar

denzelven.

236. David teniers, & la familie, naar denzelven.

237. Le chimifl, naar denzelven.

538 Vrolyke boeren, in een binnehuys, na den-

zelven, proefdruk.

No 239.
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No.
f39. Legaretjé flamant, naar denzelven.

140. Vier fluks, Ie ppincems , rautonne,l'hiver,

en la converfation, naar denzelven.

i4l."Le cuifinier flamand , naar denzelven.

242. Le vienx conteurdementeries, naar denzel-

ven.

243. Les delices de la fabagie , naar denzelven.

244. Jeu de tric-trac , naar denzelven.

£45. Les chanteurs, naar denzelven,

240 Le docteurs alchimifte , naar denzelven.

247. Drie fluks diverfe, naar denzelven.

248. De vier ellementen , naar denzelven.

249 De vier getyden des jaars , naar denzelvenj

250. Le vicleur, naar denzelven.

251. Twee (taks, les bons amis, en paffe tems

flamand , naar denzelven.

252. La folitude, en la vence de la pêche, naar

denzelven.

253 Sc Francois d* Aflife, a petite vue de Flaa-

dre, naar denzelven.

254 More de Cleopatre , naar G. Netfcher,

No. 15$.
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No.
255. Le chafieur endormi, naar G. Mctzu.

256. Le pctit confer, naar Hugtcrveld

257. Lesltravaux de la bergere, en le repos du

berger, naariV. Berchem.

258. Twee happy peafant, naar denzelven;

259. La mafure, naar denzelven.

260. Twee fluks , diverfe naar denzelven.

261. Soleil levant, & clair de la lune, naar A. v.

der Neer,

252. Winter gezicht, by de flad Delft, naar dito.

263. Vue des environs d'Utrecht, & feconde vuq

twee fluks, naar dito.

364. Night, naar dito.

265. VuedeSehevelinge, naar Ruisdaah

265. Vue d'un village d'Hollande, naar denzelven.

267. La baraque, naar denzelven.

268. La blanchifeufe, & le moulins Hollandois 4

naar denzelven.

269. Le moulin flamand & een ander , naar den?

zelven.

270. Twee fluks, la moiflbn , on Teté , a la cam«_

pagne, naar^. van dcVdk% ft0t 2 ^ I#
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No.
371. Een bergagtig Iandfchap, mee beelden en

beeften , naar dito , pïoefdrujt.

272. Le chariot de Flandre , naar dito»

273. Vue d'une cathedrale, dans le gout gotique,

naar L. Grcvenbroeh

274. Petitpontdebois, naar denzelven.

275. Le repos de Faucheurs, naar Lingelbagb;

276. Village proche du Moerdyk , naar v. Breda,

proefdruk.

277. Dezelve letterdruk.

278. Village proche d'Harlem, naar dito, proef»

druk.

279 Dezelve letterdruk,

280. Een Iandfchap , waar in verbeeldt de vlugt

naar Egypten , naar Poelenburg.

281. Courier de Flandre, naar Both,

282. Le chanteur gothique, naar denzelven.

283. Een boere fchoolmeefter, naar J. v. OJlade*

284. Vente de poiflbn , a Schevelinge, naar Breugel.

285. Recreation Flamande, naar denzelven.

286. Eceuil des cótes> de Norwége* naat L. Bak-

buyzen.

No. 287.
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No.
287. Gros-tems, fur les cotes d'angleterre , naar

denzelven.

288. Vue d'un village p*es de Harlem , naar Da-

lens , en vue de Harlem, a cote du Spaar.

289. The duflch fisherman , naar J. van Goyen.

290. Thcevening, en the morning , naar denzel-

ven.

291. Het portrait, van J. v. Goyen , naar C. de

Moor.

292. Vue de la ville de cleves, naar J.tenKompe»

293. Le chien interefle , naar C. du Jardin.

294. Recreation d'hiver, naar Mooknaar.

295. Een gezigt van een ruïen te Roome, naar

Griffier.

296. Drie fluks ordinantien, voor zaalflukken, door

J. DE MOUCHERON.

297. Vier dito, dito, door denzelven.

Om-
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Omflag N°. 7.

Inhoudende zwarte Konftprenten, door J. Smith.

J. Faber, J. en N. Verkolje, Greenwood,

Troofl , en meer anderen,

No.
298' De minnaryen der gooden, door J. smith,

naar de fchilderyen, van Titiaan, bcflaande

met de tytel, in fluks.

2oo 4 The lord euflon. "|

300. ThedutekeflT, of grafton.

301. Twee fluks, portretten, van Cofimt,

en Dolben»

302. —— * The tompion, en Richard

Steele t

303. Twee fluk ,Thomas Gill , en G* Couper.

304. William Duke of Glocefter.

305. Twee fluks, koning Willem de derde,

en zyn Gemalin.

306. Princes Sophia, en Sophia,

Dorothea.

307. De graaffchonberg, en Tho-
mas, Marewell.

308.— Charles Mountague: en clou-
diflly Shovell.

No. 305*.
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No.
309. Twee fluks , Abraham Hondius, en Grim-'

lin Gibbons.

2io. - Lady Moftyn , en the

Dutchey of St. Albans.

«tl. «
—— Lady Carctcret, enF.Ky-

nesman.

« I2 .
« i Madame d'Arenant, en een

ander.

2!^. —— The CounteflbfRanelagh,

en cf Eflex.

«14 . . Mrs Sherard, en een ander,

10

cheff, of Grafton.

3I 5, . Ann Warner, en Lady

EIK Cromwell.

«17. , . • De Maitres van Kneller,

en Godfried Kneller.

«!8, The Lady at confefïïon,

en Sta
. Catharina.

219. — Lord Buckhorft , en

een ander.

320. Vier ftuks, divers, op een bladt.

321. Twee ftuks, Mr. Grevil, Verney, en

eenander. No. 322.jj
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No.
322. Twee fluks, Richard Gipps, en H. Sa-"

cheverell.

323. J Smkh,cnJ. B.Monoyer

224 •
"- William Duke, of Gloces-

fier, en Petrus Alexewitz. >
»

325. " Lord Hinchingbrooke, en

Will Richards.

326". — —— Lucrctia, en een andere. d

327. HansSloane,enE.BudgelI.

328. —— ' Mr Caveller, enA. Citi-

zen, ofLondon,

329. Thomas Smith, en Baptilt Noel.

330. — P. Monamy , en E, Zee-

man.

331. — Charles Stewart, en John.

Lord Pereeval.

332. ——— Stephen Poyntz , en Ph
Frowde.

333 " A Scène in theReerenting

officcr, en in the CarelefT Stusband.

334- —~ J- Careftini » en Frederik

Prince of Wales.

335 Therefia Conflanria Muilman;

33(5. Twee fluks, W. Hucks, en J. Rudge.-
Bb No. 337.

o
ÊL
o
o



8-
o

S86 CATALOGUS
No.
337. Tw;c fluks, john Willes , twee maal,"}

divers, verbeeld.

238. Mans Portretten, Proef-

druk.

239 . Cupido, in 't carafter van

Bachus, en eenandere.

340 St. JanEvangclift, cnHu-

go Latimerus.

341. Prins Willem de IV, en zyn gemalin,

in een plaat , naar P. vciu Dyck,

3;2. Twee fluks, Willem de IV, en zyn

gemalin, naar denzelven.

343. Twee fluks, Venus en Adonis J- en een an-

dere, door J. Verkolje.

344.— " Jupiter en Calypfo, door dito,

en een ander*

345. ThedutchelTof Grafton, door

dito, en een andere.

3j6.— Het meysje, in 't hembt, en

het muyze valletje, door N. verkolje.

347. Mafia, Koningin van Engeland, door J. ver-

kolje.

348. Theodorus a Brakel , door denzelven*

No. 34$.
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No.
349. Cornelius van Aken, door J vfrkolje.

350. Twee (tuks, St. Petrus, en Paulus, doof

N- VERKOLJE.

351. Het oordeeltje, door denzelven.

352 Twee fluks, een officier, en een mans por-

tret, door louw, naar R&mbranih.

353. Het naayflertje , door gri ènwood , na

Mttzu, tweemaal.

354. Twee fluks, een leezend boertje, en een

zittend vrouwtje, doorP. P. louw, proef*

druk.

555. Een mufizeerend gezelfchap, door Vayl-

LANT, mGerards.

356*. Een zittend mans portrait, proefdruk.

357. Saartjejans, door C. troost, en eenande-

re, naj. Steen.

358. Vier fluks, divers op een blad, door J. gole*

359. Drie fluks, portraiten , van G. Douw. J*
Punt, en een andere.

350. De Admiraal Schey.

361 Twee fluks, Prins Eugenius, en Augufliw*

de lilde.

Bb 2 No. &S&4
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No.
3Ö2. D Hertog van Marlborugh , door J. vAÜ

•fa :ï6: S-vmT -

Omflag N°. 8.

Inhoudende, een fraaye verzaameling vas

prenten, allen naar F. Zto/Ar/w,doorverfchei-

f
den beroemde franfche graveurs, in het koo-

per gebragt , befiaandc , in hiflorifche, en
zinnebeeldige ordonnantien , landfchappen ,

paftorales , en andere voorwerpen , zullende

deeze lluks gewyzen, of by paaren verkogc

werden, volgens die daar op geftelte nom*
mers, beginnende met No, 363. tot No. 414.
in cluys.

Omflag N°. 9.

Vervattende zeer fraaye en capitaale pren-

ten, zoo hiftorieelen , als andere ordonan-

tien , gegraveerd , door verfcheiden franfehe

plaatfnyders , naar de fchilderyen , van^/tfo/-

ftc Charles y Noel Coypel, N. Lancrct, C. van
Loo, en anderen, welken volgens hunne nom-
mers verkogt zullen werden, van No. 415.
tot No. 451 . in cluys.

Omflag N°. 10.

Inhoudende de gevallen van den dooiende©.

Ridder Don Quichot, zynde een fraay werk

be~
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No. „ , ,

beftaande in dertig fluks prenten, doordiver-

fche gegraveerd, naar C. Coypel, en anderen

;

dewelken in een koop verkogt worden, onder /

No. 452. <*~r *'"2 -
"•

'

Ornflag No. n.

Vervattende fraaye prenten,alle naar C. trooft.

dOOr HOURRAKEN, FOKKE , PUNT, TANJB, en

anderen, beneevens verfcheyde fraaye afge-

«etten, dito, door diverfche , en eenige ooft

ind. df Magolfche teekeningen, dewelke vol-

gens de daar opgeftelde nommers zullen ver-

kogt worden, beginnende No. 4^3. toe No. /,
t

. .

499. in cluys. t * / - ^

Ornflag N°. 12.

Waar in leggen , een groot getal prenten

,

en loiTe werken , beftaande in gezigten , en af-

beeldingen , van gebouwen , enz. in de fleeden

Amderdam, s' Hagen, Gouda, Rotterdam,

enz. beneevens eenige fpot, en anderen pren-

ten, dewelke volgens, hunnen nommers ver-

kogt zullen worden, van No. 500. tot No. y
528. in cluys. c^/f^C • J * '

Ornflag N<\ 13.

Inhoudende , veele nederlandfche en engel-

fche zwarte konftprenten, dewelke volgens,
***" hun-.
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6:J2J-

No<
hunne nommers verkogt zullen worden , vaa

No. 529. toe No. 550 in ciuys.

Omflag N°. 14.

Vervattende fraaye zwarte konftpremjes

,

door engelfche en nederiandfche meefters,

dewelke by koopjes verkogt zullen worden,

/£ ." —£ .' van Na 551. -tot 566. in cluys.

Omflag N°. 15.

Inhoudende fraaye tytels, en vignetten,

dOOr PICART, FOKKE, TANJE, PUNT, FOLKtMA»

cn andei e dewelken , als de voorgaande by koo-

t o l - S *» • —pen verkogt zullen worden.

Omflag N°. 16.

Vervattende, de plaaten van de gevallen,

van Telemachus, zoon van UI i fles, gegraveerd

o*oor picart, FOLKi.MA, en andere, beflaande,

met de tytel , en hec portrait , van F. de Sa~

tignas, dela Mothe Fenelon, in zesentwin-

tig : J6: -nig fluks.

Konftboekje N°. 17.

Inhouden ruym, tachentig fluks, Tab*-

ticres, tytels, enz. door B. picart, en an-

>

dere , dewelke in een koop verkogt zullen wor-

den* Qra«

/

/j:P
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No.

Omflagje N°. 18.

VervatrenJ% het teekenboek, van A.Bhe*
mart , twee delen te zamen . 40. fluks , in een y
koop. <*- > -4 -

'

Verders eenige leedige konftboeken,

en omflagen.

*b 4 p i>
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BEELDEN en

RARITEITEN.

i . *Een Chriflusbeeld , hangende aan een kruis , van

zwart ebbenhoud, en dito voetftuk , in een e-

kenhoud kasje , met een glas er voor, het beeld-

je , bcneffeas het opfchrift zyn van yvoor , en

uitmuntend fraay van teekening, en zeer uit-

voerig van quinoi , gefneden.

2. Twee fluks vrouwe beeldjes, in bruyn hout,

gefneden met yvoore hoofdjes, en handen.

3 Drie fluks cineefe beeldjes , in bruyn hout

,

gefneden, met yvoore hoofden, en handen.

4. Twee fluks cineefe beeldjes, zynde een man,

en vrouwtje , ftaande met beweegbare hoofden.

5. Een zittend cinees mannetje, houdende een

vrouwtje, op zyn fchoot.

6. Twee in houd gefneedene cineefe pagodes a

met gedrogten.

7 Twee dito, zynde een cineefe pouker, en eea

ander, zittende op gedrogten.

S Een van albaft fleenen voetftuk , waarop

het flandbeeld, van Franciscus, de medicis.

p. Een zeer uitvoerig gewerkte cineefe lantarqn

met
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No.
met een breed dekzel van boven , en verwon-

derlyk fraay mee verfcheyden bloempjes ver-

cierd , is alles van yvoor.

ia Een dito , in allen gelyk de voorgaande.

11. Een fraaye beker, met zyn dekzel, en voet,

gediait, uyt een renofter hoorn , zynde het

handvalfel, en boven ornament, konftig uit

yvoor gewerkt*

12. Een dito, voet, en dekzel, van een renofter,

hoorn, en een yvoore gedraid handvadfel,

het dekfel van boven met een konftig gedraid

yvoore piramide , met ftarren.

13. Een dito, bekertje, uyt een renofter hoorn,

gedraid, met een fraaye yvoore gedraide voet

en dekfel.

14 Een bokaal, vanblouglas, waar opgedriltis

een belegering van een ftad, met een criftal

geflepen dekfel-

15. Een dito, dito, waar op gedrilt is een land-

fchap , met eenige beeldjes , met zyn dekfel

van wit glas.

16". Ses fluks cinecfe vrouwe portretjes, in cou-

leuren op glas gefchildert.

17. Ses fluks landfehapjes, met gebouwen waterd-

en met fcheepjes, en beeldjes, geftoffeerd,

dito. No. lï
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No.
18. Ses fluks dito, gelyk de voorgaande.

19 Ses dito, dito.

20. Ses dito, water- en landgezigte met fcheepetf,

dito.

21. Een marmer fteenen voetftuk , en vyf dito *

ronde balien op hunne voetj* 1

22. Twee affrieaanfe coedoehoorns.

23. Twee dito, bokkehoorns.

X

j<j;-









/LAP05"- 05^6/







CATALOGU:

ABLEAUX

ÏBUHOFP

7 7 7


